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االفتتاحية

ربيعًا من عمر الصمود
مــع بدايــة شــهر )رجــب 1437هـــ(؛ تُتــم مجلــة الصمــود اإلســالمية عامهــا العاشــر لتدخــل 
ــرت  ــذ 1427هـــ/2006م. أبص ــد من ــادي الممت ــا الجه ــن عمره ــر م ــادي عش ــام الح الع
ــري، مجــرم،  ــي، برب ــالل صليب ــأة احت ــرزح تحــت وط ــور وأفغانســتان ت ــود« الن »الصم
ــم  ــن رح ــود« م ــت »الصم ــاء وال إلنســانيتهم. طلع ــاء األبري ــم وزنــاً لدم ــالل ال يُقي احت
األرض األفغانيــة لتكــون صوتــاً للشــعب المســلم الــذي تكالبــت عليــه أمــم الكفــر قاطبــة؛ 
صوتــاً آلمالــه، وآالمــه، وللحــق الــذي ينــادي بــه ويجاهــد مــن أجلــه. وهــي نبــض الحــق 
الدفّــاق الــذي ينبــض بالحقيقــة لمالييــن المســلمين خــارج أفغانســتان ممــن يبحثــون عــن 
واقــع مــا يجــري علــى أرض أفغانســتان، بعيــداً عــن الدجــل اإلعالمــي الــذي يبثّــه العــدو 

وعمالئــه علــى وســائل إعالمهــم.
ــت  ــى اإلعــالم جعل ــه عل ــإن عربدت ــاً، ف ــراً واجب ــل الســالح أم ــت مــن حم ــى األرض جعل ــل عل ــدو المحت ــدة الع ــت عرب ــن كان ولئ
مــن حمــل القلــم والكاميــرا أمــراً ال يقــل وجوبــاً عــن حمــل الســالح. إن جهــاد القتــال وجهــاد البيــان توأمــاِن متــالزان ال ينفــّكان 
عــن بعضهمــا، وإال لتبعثــرت الجهــود فــي الهــواء هبــاءاً. ولهــذا؛ أخــذ جنــود اإلمــارة اإلســالمية علــى عاتقهــم خــوض غمــار 
هــذا الجهــاد بــكل مــا فــي طاقتهــم وبــكل مــا فــي وســعهم لمقارعــة العــدو علــى الجبهــة اإلعالميــة كمــا قارعــوه علــى الجبهــة 

العســكرية.
لقــد كانــت »الصمــود« عبــر األعــوام األحــد عشــر الماضيــة -وال تــزال- هــي الصــوت الوحيــد الــذي ينطــق مــن قلــب أفغانســتان 
ــم العربــي، وكانــت بالنســبة للكثيريــن نافــذة ينظــرون مــن خاللهــا إلــى األحــداث  باللغــة العربيــة لجماهيــر المســلمين فــي العال
والوقائــع التــي تجــري علــى أرض أفغانســتان بعيــداً عــن الدجــل واإلفتــراء الذْيــن ينتهجهمــا االحتــالل. وفــي ســبيل إيصــال صــوت 
الحــق إلــى أســماع المســلمين؛ بذلــت »الصمــود« طيلــة األعــوام الخاليــة الكثيــر والنفيــس، لقــد بذلــت ثلــة مــن كتّابهــا ومراســليها 
ــاب التاريــخ،  شــهداًء أوفيــاًء إلســالمهم ولقضيتهــم، شــهداًء أطهــاراً مزجــوا قطــرة الحبــر مــع قطــرة الــدم فكانــوا مــن خيــر ُكتّ
نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: األســتاذ الداعيــة المجاهــد الشــيخ أحمــد مهاجــر، واألخ المجاهــد مصطفــى صابــر، 

واألخ المــال إحســان هللا، رحمهــم هللا جميعــاً، وغيرهــم مــن الذيــن ال يعلمهــم النــاس ويعلمهــم هللا، وكفــى بــه عليمــاً.
وحتــى اليــوم التــزال »الصمــود« بجنودهــا األخفيــاء يقاومــون حملــة االحتــالل المســعورة ضــد اإلعــالم الجهــادي ورجالــه، فهــو 
ال يتــوّرع عــن إيقــاف المواقــع اإلعالميــة لإلمــارة علــى شــبكة الويــب بهجمــات حجــب الخدمــة أو بتهديــد شــركات االســتضافة 
وتوجيــه اإلنــذارات لهــا، ويقــف وراء الحــذف المتكــرر لصفحــات اإلمــارة علــى شــبكات التواصــل اإلجتماعــي، كمــا ال يتــوّرع عــن 
مالحقــة اإلعالمييــن، واعتقالهــم، والتضيــق عليهــم، وإســكات صريــر أقالمهــم بــكل وســيلة مهمــا كانــت خسيســة دنيئــة. يحصــل 
هــذا فــي الحيــن الــذي يّدعــي فيــه االحتــالل دفاعــه عــن حريــة التعبيــر وحفظــه لحــق الــرأي اآلخــر!، لكــن علــى مــا يبــدو أن 
حريــة التعبيــر وحــق إبــداء الــرأي اآلخــر -فــي العــرف األمريكــي- مكفولــة فقــط لمــن يجيــدون فــن التصفيــق للعبوديــة والهتــاف 

للباطــل والتطبيــل للظلــم.

إن إعــالم اإلمــارة اإلســالمية، والتــي تعتبــر الصمــود أحــد مكّوناتــه، اســتطاع أن يوجــع االحتــالل وأذنابــه، رغــم قلــة اإلمكانــات، 
وتفــّوق العــدو علــى الصعيــد المــادي، هــذا »الوجــع«، بمــرور األيــام، اتخــذ شــكل الحــرب اإلعالميــة لقمــع اإلعــالم الجهــادي 
وتكميــم أفــواه رجالــه. لكنــه فاتهــم أن مــن لــم يخضــع لإلرهــاب العســكري طيلــة الســنوات األربعــة عشــر الماضيــة فلــن يُخضعــه 
اإلرهــاب علــى جبهــات اإلعــالم، وفاتهــم أيضــاً أن العطــاء الجهــادي يرتبــط بعالقــة طرديــة مــع حــرب العــدو اإلعالميــة، فإنــه كلمــا 
زاد العــدو فــي محاربــة إعــالم المجاهديــن؛ ازداد عطــاء المجاهديــن اإلعالميّيــن كمــاً وكيفــاً وإبداعــاً، فليــس أشــهى فــي قلــب العبــد 

المؤمــن مــن إغاظــة الكافريــن والنكايــة فيهــم مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيالً.

لقــد كان للصمــود مــن اســمها نصيــب وافــر، فهــي التــي ُولــدت فــي خضــّم الحــرب الضــروس الدائــرة علــى ثــرى البــالد، وهــي 
التــي تصــّدت بشــموخ للعواصــف الهوجــاء والريــاح العاتيــة التــي اعترضــت طريقهــا، فلــم تهــن أو تتضعضــع مــدة أحــد عشــر 

عامــاً، فهــل ســتؤثر فيهــا نطحــة محتــل مــن هنــا أو عميــل مــن هنــاك!؟
يا ناطح الجبل األشّم ليوهنه *** أشفق على الرأس ال تشفق على الجبِل
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كلمة نائب أمري اإلمــارة اإلسـالمية
القائد سراج الدين حقاني حفظه اهلل

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
ــن  ــا الذي ــل إخوانن ــى أن يتقب ــل كل شــيء نســأل هللا ســبحانه وتعال ــم، قب بســم هللا الرحمــن الرحي
استشــهدوا فــي ســبيل هللا فــي اآلونــة األخيــرة، ولــم نلتِق بهم ولــم نرهم، كمــا أهنئكــم باالنتصارات 
والفتوحــات التــي أحرزهــا المجاهــدون فــي ســبيل هللا فــي مختلــف الجبهــات، ونســأل هللا أن يتقبــل 

أعمالنــا الصالحــة ويجعلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم.
أنتــم تعلمــون أن ســبب انعقــاد هــذا اإلجتمــاع هــو إعــالن الشــيخ المبجــل الحافــظ عبدالقيــوم ذاكــر 
ــا أشــكر  ــه هللا، فأن ــد منصــور حفظ ــر محم ــال أخت ــن الم ــر المؤمني ــه ألمي ــن مبايعت ــه هللا ع حفظ
الجميــع وأهنئهــم، وإن هــذه البيعــة المباركــة أغلقــت الكثيــر مــن أبــواب االختــالف التــي فتحهــا 

األعــداء فــي اآلونــة األخيــرة.
إخوتــي ال شــك أن كلنــا أوفيــاء لنظــام اإلمــارة اإلســالمية، يؤلمنــا مــا يســيء لهــا، قدمنــا ألجلهــا 
تضحيــات كبيــرة وكثيــرة، ال يريــد أي واحــد منــا أن يصيــب اإلمــارة اإلســالمية أذى أو ســوء مــن 
ــت ناتجــة عــن  ــد كان ــادئ األمــر فق ــي ب ــي ظهــرت ف ــات الت ــا بعــض الخالف ــرق وتشــرذم، وأم تف

ســوء الفهــم واختــالف فــي اآلراء والتــي ال يخلــو عنهــا مجتمــع إنســاني.
لمــاذا نختلــف والجهــاد علــى أشــده ضــد الكفــر العالمــي؟ لمــاذا نختلــف واألعــداء يمكــرون بنــا كل 
يــوم ويحيكــون ضدنــا المؤامــرات؟ لمــاذا نختلــف فــي هــذه اللحظــات الحساســة؟ كلنــا يعلــم أنهــم 
يطلبــون مخرجــاً آمنــا ألنفســهم مــن مــأزق أفغانســتان، مخرجــا يضمــن لهــم النجــاة واإلنتصــار، 
وللمؤمنيــن الــذل واإلنكســار، ولذلــك ركــزوا جميــع قوتهــم علــى تفريــق قــوة اإلمــارة اإلســالمية، 
ولكــن رغــم مؤمــرات األعــداء ودسائســهم، فــإن هــذا الصــف المبــارك يــزداد قــوة وتماســكاً يومــاً 

بعــد يــوم وهلل الحمــد، وهــذا مــن فضــل هللا ومنــه علــى المؤمنيــن وعلــى المجاهديــن.
إن هللا قــد أكرمكــم بنعمــة الجهــاد فــي ســبيل هللا، وإن أميــر المؤمنيــن المــال محمــد عمــر المجاهــد 
رحمــه هللا لمــا بــدأ مســيرته الجهاديــة إلعــالء كلمــة هللا ودحــر الفســاد أحبـّـه المســلمون، وببركــة 

هــذا الجهــاد المبــارك يحبّكــم المســلمون ويعجبهــم زيكــم فيقلدونكــم فيــه.

وأصــرح لكــم بــأن هللا قــد أعزكــم بتمســككم بالديــن وبالجهــاد فــي ســبيله تعالــى، فاجتهــدوا 
ــن  ــى أحس ــم عل ــوا أمراءك ــالم، وأطيع ــن اإلس ــكوا بدي ــم، وتمّس ــالح أعمالك ــى ص ــوا عل واحرص
وجــه، واعلمــوا أن ســّر قوتكــم فــي تمســككم واعتصامكــم بديــن هللا عــز وجــل، وإن رأى النــاس 
فيكــم شــيئاً مخالفــاً للشــريعة اإلســالمية أو تفرقتــم ليئــس المســلمون منكــم ولخابــت ظنونهــم فيكم.

وعلــى الرغــم أن األعــداء يســعون لتشــتيت شــملنا بشــتى الوســائل وخاصــة بوســائل إعالمهــم 
بنشــر األكاذيــب واألراجيــف، إال أنهــم فشــلوا -حتــى اآلن- فــي تحقيــق هــذه الغايــة؛ ألن المجاهدين 
-وهلل الحمــد- ملتزمــون إلــى حــد كبيــر بالشــريعة اإلســالمية، يسوســهم العلمــاء والمشــايخ 
ــل  ــا بشــيء ب ــون فيه ــار المســؤولين ال يحكم ــا كب ــة رأين ــور العادي ــي األم ــى ف ــاتذة، وحت واألس

قراءنــا األعــزاء! كمــا تعلمــون أن عضــو الشــورى القيــادي ورئيــس اللجنــة العســكرية الســابق الســيد الحافــظ 
المــال عبــد القيــوم ذاكــر حفظــه هللا أعلــن بيعتــه ألميــر المؤمنيــن المــال أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا، وألقــى 
نائــب اإلمــارة اإلســالمية الشــيخ القائــد ســراج الديــن حقانــي حفظــه هللا كلمــة صوتيــة إلــى االجتمــاع المنعقــد 
بهــذه المناســبة، وقــد نشــرت الكلمــة الصوتيــة كاملــة علــى موقــع اإلمــارة اإلســالمية، وبمــا أن الكلمــة كانــت 
مشــتملة علــى كلمــات النصــح والتذكيــر فــي رأب الصــدع ووأد الخــالف بيــن المســلمين والمجاهديــن؛ اقتطفنــا 
لكــم مقتطفــات منهــا، وندعوكــم لقراءتهــا، عســى هللا أن ينفــع بهــا كمــا نفــع بأصلهــا، إنــه ولــي ذلــك والقــادر 

عليــه.
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ــا ســائرون علــى خطــى ســلفنا  ــا أنن ــى العلمــاء واللجــان والمحاكــم، وهــذا يفرحن يعرضونهــا عل
ــا حيــث شــاء هللا.  ــى العلمــاء والمشــائخ يســيرون بن ــا إل ــا زمــام أمورن الصالــح حيــث أعطين

ــح )كمــا  ــم صال ــي عال ــد حكــى ل ــة، وق ــارك دمــاء طاهــرة ذكي ــدرب المب ــى هــذا ال ــد ســالت عل لق
أحســبه( أنــه رأى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي المنــام، وقــد كان ذيــل قميــص رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم مملــوء مــن الدمــاء، فســألته وقلــت لــه يارســول هللا! مــا هــذه الدمــاء؟ فقال: 

هــذه دمــاء شــهداء أفغانســتان األكارم، وإننــا نحترمهــا لئــال تضيــع علــى األرض.
وإنــي أحمــد هللا ســبحانه وتعالــى أن هــذا الشــعور واإلحســاس موجــود لــدى كل مجاهــد، إننــي مــا 
جالســت مجاهــداً فــي ســبيل هللا إال ناشــدني بــأن اتقــوا هللا فــي دمــاء الشــهداء وفــي تضحياتنــا وال 
تضيعوهــا، وهــذا ممــا يجــب أن نشــكر هللا ونحمــده عليــه أننــا ال نغــار ألجــل الكراســي والمناصــب 

واألســماء بــل إنمــا نغــار ألجــل دمــاء الشــهداء والنظــام اإلســالمي.
ــت  ــم التثب ــل عليه ــيء، ب ــى ش ــم عل ــي الحك ــرعوا ف ــن أن ال يتس ــوة المجاهدي ــح اإلخ ــي أنص إنن
والتحقــق قبــل التصــرف، قــال هللا تعالــى: )يــا أيهــا الذين آمنــوا إن جاءكم فاســق بنبأ فتبينــوا.....(، 
وإن تمســكتم بهــذا األصــل فلــن تحيــدوا عــن طريــق الصــواب. ال تســيؤوا الظــن بقادتكــم، إن قادتنــا 
قــوم جلــد، ذوو صبــر وثبــات، تربــوا وتدربــوا فــي مدرســة الجهــاد عقــوداً عديــدة، فلــن يخضعــوا 
أمــام الباطــل إن شــاء هللا، وقــد جربتموهــم مــراراً، ولــو كان غرضهــم الوصــول إلــى ســدة الحكــم 
أو المــال أو الرئاســة أو الســمعة أو غيرهــا مــن حظــوظ الدنيــا لمــا تخلــوا عنهــا حيــن كانــت هــذه 

األشــياء فــي أيديهــم، لكنهــم تركــوا جميــع هــذه األشــياء ألجــل ديــن هللا ســبحانه وتعالــى.
كلنــا يعلــم أن هــدف قيــام اإلمــارة اإلســالمية كان إعــالء كلمــة هللا وخدمــة دينــه جــل فــي عــاله، 
وتطبيــق شــرع هللا علــى هــذه األرض، إن العلمــاء اجتمعــوا تحــت رايــة اإلمــارة اإلســالمية ألجــل 

عقيــدة، ولــم يكــن غرضهــم الرئاســة، والســمعة والمــال والمناصــب وغيــر ذلــك.

إنــه مــن حســن حظنــا أن فــي صفنــا الكثيــر مــن العلمــاء وطلبــة العلــم، فعلينــا أن نلتــزم بالشــريعة 
أكثــر مــن اآلخريــن، وعلينــا أن نوقــر هــؤالء العلمــاء ألنهــم ورثــة األنبيــاء كمــا قــال رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم، وعلينــا أن نعــرف قــدر هــذه النعمــة قبــل أن تُســلب منــا، كمــا أننــي أرجــو 
منكــم أن تحســنوا التعامــل فيمــا بينكــم وتحترمــوا بعضكــم فــال يــكاد يوجــد أحــد مــن المجاهديــن إال 
وقــد أوذي فــي هللا، وضحــى ألجــل هــذا الديــن، إننــا نعيــش فــي مجتمــع إنســاني ال بــد وأن يكــون 
هنــاك اختــالف فــي اآلراء ممــا قــد يتســبب بســخط بعضنــا علــى البعــض، ولكــن ال ينبغــي أن يحــول 

هــذا دون أعمالنــا الجماعيــة.
وينبغــي لنــا أن نكــون ناصحيــن مصلحيــن فيمــا بيننــا، وأرجــو مــن المجاهديــن أن يحســنوا الظــن 
ــاعرهم.  ــوا مش ــن وأن يحترم ــوا المجاهدي ــراء أن يرحم ــادة واألم ــن الق ــب م ــا أطل ــم، كم بقادته
ــال  ــا ق ــول أن فالن ــم يق ــك أحده ــد يأتي ــا ق ــا البعــض، أحيان ــب ســوء الظــن ببعضن ــا أن نجتن علين
ــول مــا  ــاً هــذا؟ أو هــل أراد بهــذا الق ــال فــالن حق ــك أن تتحقــق أوالً هــل ق ــذا، فعلي ــذا وك ــك ك عن
أظنــه؟ وهكــذا لــن نقــع فــي كثيــر مــن المشــاكل، وإذا كان األمــر كمــا يحكيــه لنــا أحدهــم، فعلينــا أن 
نتحمــل ونصبــر ألجــل ديــن هللا، وألجــل الحفــاظ علــى وحــدة الصــف، إننــا ال نكظــم الغيــظ وال نعفــي 
ــا مســتعدون  ــا أن نتجــرع هــذه الغصــص، ألنن عــن النــاس وال نحســن إليهــم إال ألجــل هللا، فعلين
لبــذل نفوســنا، مســتعدون للذهــاب إلــى الســجون، مســتعدون إلــى تحمــل المتاعــب والمصائــب، 
مســتعدون إلــى الهجــرة مــن البيــوت واألوطــان، وتحمــل أقــوال اإلخــوة ليــس بأصعــب مــن هــذه 

األشــياء.
وإنــي بنفســي أحيانــا تجتمــع معــي الكثيــر مــن الشــكاوي يجمعهــا لــي النــاس، أن فــالن قــال عنــك 
كــذا، وفــالن قــال كــذا، فأحاســب نفســي هــل الفائــدة فــي إظهارهــا أم فــي إخفائهــا؟ فيظهــر لــي 
ــق  ــة لتحقي ــذه الفرص ــدون ه ــون المفس ــز المغرض ــث ينته ــاً حي ــرراً عظيم ــا ض ــي إظهاره أن ف

ــن وتشــتيته. أغراضهــم المشــؤومة فــي تفريــق صــف المجاهدي

وفــي الختــام أناشــدكم مــرة أخــرى باالنقيــاد التــام الكامــل لشــرع هللا ســبحانه وتعالــى فإنكــم إذا 
انقدتــم لشــرع هللا ســيكفيكم هللا جميــع مشــاكلكم، وســتصبح قلوبكــم مجتمعــة وصفوفكــم متحــدة، 

ولــن تضطــروا إلــى إطــالق المبــادرات والتحاكمــات لفــض النزاعــات.
ونطلــب التوفيــق مــن هللا ســبحانه وتعالــى، ونســأله أن يســتعملنا لخدمــة دينــه، وآخــر دعوانــا أن 

الحمــد هلل رب العالميــن.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد هلل قاصــِم الجبابــرة قهــًرا، وكاِســر األكاســرة كســًرا، وواعــِد عبــاده المؤمنيــن ِمــن لدنــه نصــًرا، نحمــده ســبحانه لــه 
العلــّو المطلـَـق قـَـدًرا وقهًرا،ونشــهد أن ال إلــهَ إال هللا وحــده ال شــريك لــه ونشــهد أنَّ ســيدنا ونبيَّنــا محّمــًدا عبــد هللا ورســوله، 
صلــى هللا وســلّم وبــارك عليــه، وعلــى آلـِـه وأصحابــه الحائزيــن فضــالً والطيِّبيــن ذكــًرا، والتابعيــن وَمــن تبعهــم بإحســان إلــى 
يــوم الديــن، وســلّم تســليًما كثيــًرا. وبعــد: قــال هللا تبــارك وتعالــى: }يــا أيهــا النبــي جاهــد الکفــار والمنافقيــن واغلــظ عليهــم 

ومأواهــم جهنــم وبئــس المصيــر )۹({ التحريــم.
اكتمــل العــام الرابــع عشــر لجهــاد اإلمــارة اإلســالمية المســلح ضــد االحتــالل األمريكــي، وهاهــو العــام الخامــس عشــر جــاٍر. 
إن الجهــاد كان فرضيــة إلهيــة علــى عاتقنــا ضــد الجيــش الكافــر المتجــاوز الغاصــب، وإنــه لوســيلة الزمــة وضروريــة فــي 

ســبيل اســتعادة النظــام اإلســالمي، واســتقالل الشــعب المســلم.
ومــع إطاللــة الربيــع الجديــد، قــد حــان مــرة أخــرى وقــت تجديــد اإلرادة والعمليــات الجهاديــة. لــذا تعلــن القيــادة الجديــدة 
إلمــارة أفغانســتان اإلســالمية العمليــات الجهاديــة الجديــدة باســم مؤســس الحركــة وزعيمهــا األول المغفــور لــه -بــإذن هللا- 

أميــر المؤمنيــن المــال/ محمــد عمــر مجاهــد ـ رحمــه هللا ـ تفــاؤالً بــه، فتعلنهــا عملياتــاً عمريــة.
وكان قــد تــم تصفيــة %95 مــن أراضــي البــالد مــن الشــر والفســاد والظلــم بقيــادة المرحــوم أميــر المؤمنيــن المــال محمــد 
عمــر مجاهــد رحمــه هللا، وتــم القضــاء علــى المفســدين، ثــم بعــد ذلــك هربــت القــوات المتجــاوزة لكثيــر مــن الــدول االحتالليــة 
ــأن  ــل ب ــي هللا أم ــا ف ــخ اإلســالمي، ولن ــي صفحــات التاري ــزة أخــرى ف ــجلت بطــوالت عزي ــد ُس ــرار. وق ــى الف ــرت عل وأجب
العمليــات التــي ســميت باســمه رحمــه هللا )عمليــات عمريــة( ســوف تتخلــص البــالد ـ بــإذن هللا ـ مــن خاللهــا مــن تواجــد 

وشــر الكفــار، وبقاياهــم، ومــن المختطفيــن والبغــاة، وبقيــة المفســدين.
بــدأت العمليــات العمريــة فــي تمــام الســاعة الخامســة مــن صباح اليــوم 5/ رجــب/ 1437هـ ق الموافــق لـــ 24/حمل/1395هـ 
ش والمصــادف لـــ 2016/4/12م فــي كافــة أرجــاء البــالد، وقــد كان اليــوم الخامــس مــن شــهر رجــب مــن العــام الخامــس 
عشــر الهجــري فــي خالفــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه يومــاً تاريخيــاً النتصــار المســلمين وهزيمــة نكــراء 

للكفــار فــي غــزوة اليرمــوك.
نســأل هللا العلــي القديــر بــأن يجعــل العمليــات العمريــة لهــذا العــام أيضــاً ضربــة قاضيــة لهزيمــة وطــرد الكفــار ورفاقهــم. إن 
العمليــات العمريــة التــي طرحتهــا القيــادة العليــا، ومســؤولوا اللجنــة العســكرية، والمتخصصــون العســكريون فــي اإلمــارة 
ــالد  ــن الب ــة م ــر واســتعادة المناطــق المتبقي ــى تحري ــا عل ــز فيه ــم التركي ــة، ت ــة المنصرم اإلســالمية خــالل األشــهر الثالث
الخاضعــة لتصــرف العــدو، وأن يكــون العــدو تحــت هجمــات مباغتــة فــي كافــة أرجــاء البــالد، وأن تـُـدك المناطــق الحساســة 
ــن مــن خــالل هجمــات  ــع المســؤولين المجرمي ــتهدف جمي ــات االستشــهادية واالنغماســية، وأن يُس ــة للعــدو بالعملي واآلمن
مباغتــة، وســيتم الســعي لدحــر العــدو ودكــه باالســتفادة مــن كل وســيلة مشــروعة ممكنــة؛ لكــي يكــون المســاندين األجانــب 
والمســلحين المحلييــن العمــالء متورطيــن فــي دوامــة معركــة مرهقــة وقاتلــة للمعنويــات حتــى يضطــروا لتــرك المناطــق. 

وبتأميــن األمــن الجيــد فــي المناطــق المحــررة ســيتم توفيــر فرصــة الحيــاة الرغــدة للمواطنيــن إن شــاء هللا.
مــع بــدء "العمليــات العمريــة" سيســعى جميــع العلمــاء الكــرام ووجهــاء القبائــل ومســؤولوا اإلمــارة اإلســالمية فــي جميــع 
أرجــاء البــالد إلقنــاع المواطنيــن الواقفيــن فــي الصــف المقابــل وحثهــم علــى تــرك مخالفــة النظــام اإلســالمي، ومناصحتهــم 
ودعوتهــم لالنضمــام إلــى صفــوف المجاهديــن للنجــاة مــن خــزي الدنيــا واآلخــرة. هنــاك إرشــادات جديـّـة خاصــة لمجاهــدي 
اإلمــارة اإلســالمية بــإدارة وتنظيــم هجماتهــم المنضويــة فــي إطــار "العمليــات العمريــة" لعــدم إلحــاق خســائر بالمدنييــن 

وبمنشــئات النفــع العــام والمرافــق العامــة والحفــاظ عليهــا.
ــي ســتخضع لســيطرة  ــرى والمــدن الت ــارة أفغانســتان اإلســالمية ســالمة أمــوال وأنفــس ســكان المناطــق والق تضمــن إم
المجاهديــن نتيجــة "العمليــات العمريــة"، وتعتبــر هــذا مــن مســؤوليتها، فعلــى عامــة األفغــان وخصوصــاً الكــوادر العلميــة 
والمتخصصــة ورجــال األعمــال واألثريــاء وأصحــاب العقــارات بــأن ال ينخدعــوا بشــائعات العــدو، وأن ال ينظــروا للمجاهديــن 
بعيــن الريبــة والخطــر. وأيضــاً بمــا أن هــدف جهادنــا مســاعدة المظلوميــن والمســتضعفين؛ فــإن تحريــر وإطــالق الســجناء 

المظلوميــن ســيكون محــل اهتمــام خــاص ضمــن "العمليــات العمريــة".
تطلــب إمــارة أفغانســتان اإلســالمية مــن جميــع المجاهديــن وعامــة الشــعب بالمشــاركة بــكل إخــالص وبعــزم وهمــة عاليــة 
فــي ســبيل إجــراء وإنجــاح "العمليــات العمريــة" مثلمــا ســاهموا فــي عمليــات العــزم الناجحــة فــي العــام المنصــرم، لتكــون 
هــذه العمليــات الجهاديــة بنصــر هللا العلــي القديــر ضربــة أخيــرة علــى رأس الكفــار المحتليــن ومســانديهم وتحريــر البــالد 

مــن االحتــالل. ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز.

مجلس الشورى القيادي إلمارة أفغانستان اإلسالمية
5 رجب 1437 هـ ق  -  24 حمل 1395 هـ ش

12/4/2016 م
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»الصمود« تحاور املال أمني اهلل يوسف
املسؤول الجهادي العام لوالية أرزوجان

■ الصمــود: نرّحــب بكــم 
مجلــة  صفحــات  علــی 
البدايــة  وفــي  الصمــود، 
الضــوء  تُلقــوا  أن  نحــّب 
الموقــع  علــی  لقراءنــا 
لواليــة  االســتراتيجي 

 . ن( رزگا أ (
يوســف:  هللا  أميــن  المــال 
مــن  )أرزگان(  واليــة 
المركزيــة  الواليــات 
أّن  ومــع  ألفغانســتان. 
فــي  تُعتبــر  الواليــة  هــذه 
ــن  ــزأً م ــيم اإلداري ج التقس
الغربــي،  الجنــوب  األقليــم 
إال أّن وقوعهــا فــي وســط 
نقطــة  يجعلهــا  أفغانســتان 
مــن  كثيــر  بيــن  وصــل 

لواليــات.  ا
طبعيــة  ذات  الواليــة  هــذه 
الجبــال  وتشــكل  جبليــة 
ــان واألنهــار  ــة والودي العالي

الجاريــة معظــم ســاحاتها. 
الطبيعــة  أكســبت  وقــد 
هــذه  الوعــرة  الجبليــة 
عســكرية  أهميــة  الواليــة 
كبــری أيــام احتــالل الــروس 
مــن  وكانــت  ألفغانســتان، 
المجاهديــن  معاقــل  أهــم 
االحتــالل  وبعــد  آنــذاك. 
تهتــّم  أيضــاً  األمريكــي 
الواليــة  بهــذه  الحكومــة 
كثيــراً، وتخشــی كثيــراً أنهــا 
ــن  ــد المجاهدي إن ســقطت بي
الســهل  مــن  يكــون  فلــن 
مــّرة  منهــم  اســتردادها 

أخــری.
وهــذه الواليــة تُعتبــر منشــأ 
فــي  االحتــالل  حكومــة 
البلــد، حيــث أوصــل  هــذا 
عميلهــم  األمريكيــون 
هــذه  إلــی  أّوالً  )كــرزای( 
بجنــود  وأمــّدوه  الواليــة 

حاوره: حبيب مجاهد

ــة ألفغانســتان. تقــع فــي شــرقها  ــات المركزي ــة )أرزگان( مــن الوالي والي
ــة  ــع والي ــا تق ــي غربه ــل(، وف ــة )زاب ــن والي ــزء م ــي( وج ــة )غزن والي
ــوب  ــي الجن ــا ف ــدي(، وأّم ــة )دايكن ــي الشــمال تتصــل بوالي ــد(، وف )هلمن
فهــي تتصــل بواليتــي )قندهــار( و)زابــل(. مركــز هــذه الواليــة هــو مدينــة 
ــدد  ــّدر ع ــاً، ويُق ــرا مربع ــاحتها 12640 كيلومت ــغ مس ــوت(، وتبل )ترينك

ــمة. ــف نََس ــة أل ســكانها بأربعمئ
المديريــات الشــمالية لهــذه الواليــة والتــي تقطنهــا قوميــة الهــزارة 
ــالل  ــد االحت ــن بع ــة، ولك ــذه الوالي ــع ه ــابق تتب ــي الس ــت ف ــيعية كان الش
األمريكــي وبعــد قيــام حكومــة )كــرزاي( العميلــة ُجعلــت تلــك المديريــات 
ــي  ــة ه ــذه الوالي ــات ه ــدي(. مديري ــة )دايكن ــم والي ــقلّة بإس ــة متس والي
)دهــراود( و)چارچينــو( و)چــورة( و)خارخــودي( و)چنارتــو(. ولكــي 
ــة؛  ــذه الوالي ــة له ــن األوضــاع الجهادي ــود صــورة ع ــراء الصم ــّدم لق نق
أجــری مراســل )الصمــود( حــواراً مــع المســؤول الجهــادي للواليــة 

الحجــي المــال أميــن هللا يوســف، ندعوكــم لقراءتــه:

,,

,,

حوار العدد
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ــن  ــوه م ــی أن مّكن ــاد إل ــالح والعت ــن وبالس ــة األمريكيي النخب
الوصــول إلــی )قندهــار( ومنهــا إلــی العاصمــة )كابــول(. 

■ الصمــود: كيــف كان وضــع هــذه الواليــة فــي ســنوات 
االحتــالل الماضيــة؟

المــال أميــن هللا يوســف: كان العــدّو يهتــّم كثيــراً بهــذه الوالية، 
وكان التحالــف المتحــّل قــد أنشــأ فيهــا قواعــد عســكرية كثيــرة 
للقــوات األمريكيــة والهولنديــة واألســترالية، إال أّن المقاومــة 
الجهاديــة كانــت مســتمّرة ضــّد المحتليــن طيلــة الســنوات 
الماضيــة، وقــد كبّــد المجاهــدون عّدوهــم خســائر فادحــة 

بشــكل متكــّرر. 
وفــي عــام 2009م حيــن اشــتّدت المقاومــة الجهاديــة فــي هــذه 
ــرة،  ــة كثي ــق ريفي ــی مناط ــدون عل ــيطر المجاه ــة وس الوالي
ــداً  ــب إليهــا مزي ــراً، فجل ــة كثي ــی هــذه الوالي خــاف العــدّو عل
مــن الجنــود، وأنشــأ قواعــد ومراكــز عســكرية فــي كثيــر مــن 
القــری، وبــدأ بتطبيــق مشــروع إنشــاء المليشــيات المحليــة، 
فخضعــت كثيــر مــن المناطــق الريفيــة لســيطرة مليشــيات 
العــدّو المحليــة، وارتكبــت تلــك المليشــيات أبشــع أنــواع 
ــراض  ــك األع ــرقات، وهت ــم والس ــل والظل ــن القت ــم م الجرائ
وغيرهــا مــن الجرائــم. إال أّن مقاومــة المجاهديــن لــم تتوقــف 
عملياتهــم  المجاهــدون  فواصــل  ومليشــياته،  العــدّو  ضــّد 

يــة  د لجها أجبــروا ا أن  إلــی  األشــكال  بمختلــف 
ت  ا لقــو ــن ا ــترالية وم ــة واألس الهولندي

بعدهــا األمريكيــة علــى 
مــن  الخــروج 
ه  هــذ

يــة  ال لو ا
قواعدهــم  وتركــوا 

للمليشــيات المحليــة وجنــود 
العميلــة.  الحكومــة 

ــام  ــي الع ــدون ف ــی المجاه ــد أخل ــود: لق ■ الصم
ــد  ــن تواج ــرة م ــق كثي ــزم مناط ــات الع ــالل عملي ــي خ الماض
العــدّو فــي واليــة )أرزگان(. فماهــي تفاصيــل تلــك الفتوحــات؟ 
المــال أميــن هللا يوســف: فــي العــام الماضي كمــا أّن المجاهدين 
حــّرروا مناطــق كثيــرة فــي الواليــات األخــری مــن أفغانســتان، 
ــاً أن  ــة )أرزگان( أيض ــي والي ــدون ف ــتطاع المجاه ــك اس كذل
يحــّرروا مناطــق كثيــرة مــن تواجــد العــدّو. كان األمريكيــون  
قــد أنشــأوا المليشــيات المحليــة فــي كثيــر مــن ســاحات هــذه 
ــل هللا  ــن بفض ــا، ولك ــتيالء عليه ــن االس ــا م ــة ومّكنوه الوالي

تعالــی حــّرر المجاهــدون جميــع المناطــق الريفيــة والشــعاب 
مــن ســيطرة العــدّو. وانحصــر تواجــد العــدّو فــي مراكــز 
ــدون  ــيطر المجاه ــال: س ــبيل المث ــی س ــط. فعل ــات فق المديري
ــاوه(  ــالي ن ــق )ش ــى مناط ــاص أرزگان( عل ــة )خ ــي مديري ف
و)ســلطان محمــد نــاوه( وبقيــة المناطــق، وبــات العــدّو تحــت 

حصــار ُمطبــق فــي مركــز المديريــة فقــط. 
مديريتــي  إلــی  اآلن  قَُســمت  التــي  )چارچينــو(  ومديريــة 
المجاهــدون  حــّرر  فقــد  حســاس(  و)شــهيد  )خارخــودي( 
ــا إال  ــي بقيّته ــق ف ــم يب ــل ول ــة )خارخــودي( بشــكل كام منطق
ســوق صغيــرة فــي منطقــة )هوشــي( ويســتهدف المجاهــدون 
ــتمّر.  ــكل مس ــم بش ــا بضرباته ــة أيض ــك المنطق ــي تل ــدو ف الع
ومديريــة )دهــراود( التــي يهتــّم بهــا العــدّو أكثــر مــن اهتمامــه 
ــری  ــي األخ ــا ه ــده فيه ــی تواج ــظ عل ــة ويحاف ــز الوالي بمرك
و)شــورجي(  )ورجــان(  مناطــق  المجاهــدون  فيهــا  فتــح 
و)ســنگالخ( و)بازگيــر( و)دهــزك( و)ســياه ســنگ( و)كــور( 
و)شــنغولي( و)غــاري( ووصلــوا إلــی منطقــة )تنگــي(، وبات 
ــة  ــز المديري ــي مرك ــن ف ــع تحــت حصــار المجاهدي ــدّو واق الع
فقــط. وكان العــدّو قــد جــاء بقــوات عســكرية مــن مركــز 
الواليــة لفــك حصــار هــذه المديريــة ولكنهــا واجهــت الهزيمــة 
ــدوز  ــوات الكومان ــة جــاء بق ــرة الثاني ــن. وللّم ــام المجاهدي أم
مــن واليــة )قندهــار( وهــم اآلن تحــت نيــران المجاهديــن فــي 

ــة المحاصــر.  ــز المديري مرك
وفــي مديريتــي )چــوره( و)چنارتــو( أيضــاً ســيطر المجاهدون 
علــی مناطــق كثيــرة، كمــا أحــرزوا تقدمــات كثيــرة فــي مناطــق 
)مــراد آبــاد( و)دروشــان( و)پــای نــاوه( التابعــة لمركــز 

الواليــة مدينــة )ترينكــوت(.

■ الصمــود: حبّــذا لــو ذكرتــم  لقــراء الصمــود تفاصيــل 
بعــض أهــّم العمليــات فــي واليــة )أرزگان(. 

المــال أميــن هللا يوســف: ســأذكر لكــم هنــا جانبــاً 
مــن أهــّم وأكبــر عمليــات المجاهديــن 
العــام  فــي  بهــا  قامــوا  التــي 
الماضــي، والتــي كانــت 
تناولتهــا  قــد 
ئل  ســا و

م  عــال ال ا
بالنشــر فــي حينهــا، 

كالتالــي: وهــي 
مــن  والعشــرين  الســادس  فــي 

شــهر )أبريــل( مــن العام الماضــي 2015م 
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قتــل المجاهــدون قائــد األمــن العــام لهــذه الواليــة )گالب خــان( 
ــي والعشــرين مــن شــهر  ــي الثان ــاء إحــدی الهجمــات. وف أثن
)مايــو( اســتولی المجاهــدون علــی عشــر نقــاط عســكرية 
للعــدّو واستســلم فيهــا للمجاهديــن 40 جنديــاً مــن جنــود 
ــام  ــاً ق ــراود( أيض ــو( و)ده ــي )چارچين ــي مديريت ــدّو. وف الع
ــن  ــث والعشــرين م ــي الثال ــات ناجحــة. وف المجاهــدون بعملي
ــو  ــو( المدع ــة )چارچين ــن مديري ــد أم ــل قائ الشــهر نفســه قُت
)اســمعيل( فــي عمليــة تفجيريــة. وفــي الســابع والعشــرين مــن 
هــذا الشــهر استســلم للمجاهديــن 37 فــرداً مــن شــرطة العــدّو 

ــة.  ــياته المحلي ومليش
ــی  ــات عل ــدون بهجم ــام المجاه ــهر)يوليو( ق ــل ش ــي أوائ وف
نقــاط العــدّو األمنيــة فــي مناطــق )زمبــوري( و)هوشــي( 
و)ريگــي( مــن مديريــة )چارچينــو( وحــّرروا مناطــق واســعة 

ــدّو.  ــن ســيطرة الع م
وفــي الســابع عشــر مــن شــهر)يوليو( قتــل المجاهــدون، فــي 
هجــوم، قائــد أمــن مديريــة )دهــراود( المدعــو )حجــي طالــب( 
الــذي اشــتهر بالظلــم والوحشــية مــع نائبــه )جــان آغــا نانــی( 

وأربعــة مــن الجنــود. 
وفــي بدايــة شــهر )أغســطس( بــدأ المجاهــدون عملياتهــم 
ضــّد قــوات العــدّو فــي منطقــة )ســلطان محمــد نــاوة( الواســعة 
ــوة  ــم خط ــي عملياته ــوا ف ــاص أرزگان(، وتقّدم ــة )خ بمديري
بعــد خطــوة إلــی أن أكملــوا فتــح هــذه المنطقــة الكبيــرة بتاريــخ 
23 مــن الشــهر نفســه. قُتِــل فــي معــارك )ســلطان محمــد 
نــاوة( عشــرات مــن جنــود العــدّو، واستســلمت أعــداد منهــم 

ــرار.  ــون بالف ــن، والذ الباق للمجاهدي
وفــي الشــهر األول مــن العــام الجــاري 2016م بــدأت عمليــات 
وقــد  )دهــراود( و)چارچينــو(،  فــي مديريتــي  المجاهديــن 
ســيطر المجاهــدون فــي الثالثيــن مــن ذلــك الشــهر علــی أربــع 
نقــاط أمنيــة للعــدّو فــي )دهــراود(، واســتمّرت العمليــات إلــی 

أن ُحــّررت جميــع مناطــق هــذه المديريــة ســوی مركزهــا. 
وفــي اليــوم األول مــن شــهر)مارس( فتــح المجاهــدون مديرية 
)خارخــودي( بشــكل كامــل، كما حــّرروا منطقة )ســراب( أيضاً 
مــن ســيطرة العــدّو. وفــي الحــادي عشــر مــن شــهر )مــارس( 
استســلم للمجاهديــن أكثــر مــن ســتين جنديــاً مــن جنــود العــدّو 

فــي مديريــة )خــاص أرزگان( مــع كامــل أســلحتهم.
ــات  ــدأت عملي ــارس( ب ــهر )م ــن ش ــرة م ــام األخي ــي األي و ف
المجاهديــن ضــّد العــدّو فــي مديريــة )چارچينــو( والزالــت 
ــی  ــا عل ــد ســيطر المجاهــدون خالله ــی اآلن، وق مســتمّرة حت
ــدّو، وصــار طــوق حصــار  ــة للع ــاط أمني ــن عشــر نق ــر م أكث

المجاهديــن يضيــق حــول مركــز المديريــة. 

■ الصمــود: كيــف ســيكون الوضــع العــام للحــرب فــي هــذه 
الواليــة فــي حــال ســيطرة المجاهديــن علــی مراكــز المديريــات 

أيضــاً؟
المــال أميــن هللا يوســف: إن اســتطعنا -بفضــل هللا تعالــی 
ونصرتــه- أن نفتــح مراكــز المديريــات أيضــاً كمــا هــو المأمول 
حســب اإلعــدادات لعمليــات هــذا العــام، فــإّن العدّو لن يســتطيع 

إن شــاء هللا تعالــی أن يصُمــد فــي مركــز الواليــة. وإذا يّســر هللا 
تعالــی االســتيالء علــی مركــز الواليــة أيضــاً فــإّن هــذا ســيكون 
ــة.  ــي الوالي ــی تواجــده ف ــة عل ــدّو وقاضي ــة للع ــة قاصم ضرب
ــة  ــي والي ــم ف ــة فتوحاته ــعون رقع ــن اآلن يوّس ألّن المجاهدي
)هلمنــد( المجــاورة أيضــاً، وقــد أحــرزوا انتصــارات فــي 
واليتــي )قندهــار( و)زابــل( المجاورتيــن لواليــة )أرزگان(. 
ــات  ــن الوالي ــي م ــة )أرزگان( ه ــإن والي ــر ف ــب آخ ــن جان وم
ــتعادتها  ــی اس ــی عل ــاء هللا تعال ــدّو إن ش ــدر الع ــن يق ــي ل الت
ــعبها  ــوف ش ــة ولوق ــا الجبلي ــالح لطبيعته ــد والس ــوة الجن بق
ــكا اآلن ال  ــن، وألّن أمري ــب المجاهدي ــی جان ــع إل ــكل واس بش
ــائل  ــق وس ــن طري ــه ع ــعب أو خداع ــف الش ــی تخوي تقدرعل
ــن  ــي زم ــت ف ــا فعل ــا كم ــا أو بواســطة بعــض عمالئه إعالمه

ســابق. 

لإلمــارة  مناوئــة  جماعــة  أيــة  هنــاك  هــل  الصمــود:   ■
ــل أمــام عملياتهــا فــي  ــبب فــي إيجــاد العراقي اإلســالمية  تتّس

)أرزگان(؟  واليــة 
المــال أميــن هللا يوســف: إّن المجاهديــن بفضــل هللا تعالــی 
اإلســالمية،  اإلمــارة  يتبعــون  كلهــم  )أرزگان(  واليــة  فــي 
وجميعهــم فــي بيعــة أميــر المؤمنيــن المــال أختــر محمــد 
منصــور، ويواصلــون جهادهــم تحــت رايــة واحــدة، وال يوجــد 
فــي هــذه الواليــة شــيء مــن هــذه المشــاكل، وهــي علــی وشــك 
النهايــة فــي أفغانســتان كلهــا. وهنــاك واليتــان فقــط مــن بيــن 
ــار  ــارج إط ــهم خ ــرون أنفس ــن يعتب ــا م ــط  فيه ــة فق 34 والي
اإلمــارة اإلســالمية. وإّن اإلمــارة اإلســالمية منتبهــة إلــی حــل 

ــل هــذه المشــاكل.  مث

■ الصمــود: نشــكركم علــی إتاحتكــم لنــا فرصــة اللقــاء بكــم، 
فهــل هنــاك مــن رســالة أخيــرة تريــدون إيصالهــا إلــی قــراء 

مجلــة الصمــود؟ 
ــا  ــن هــي بمــا أنّن المــال أميــن هللا يوســف: رســالتي للمجاهدي
علــی أعتــاب بــدء عمليــات ســنوية جديــدة فيجــب علينــا 
جميعــاً إخــالص  نياتنــا هلل تعالــی، وأن نصلــح أنفســنا، ونركــز 
جهودنــا علــی الجهــاد إلقامــة النظــام اإلســالمي ومحــو الكفــر 
والفســق. ويجــب علــی المجاهديــن أال يـــتأثّروا بإشــاعات 
ــس  ــون النف ــق لص ــّم طري ــياطين. وأه ــاوس الش ــدّو ووس الع
ــي  ــاد ف ــل للجه ــه الكام ــو التوّج ــذه الوســاوس ه ــل ه ــن مث م

ــی.  ســبيل هللا تعال
إن ثقتنــا فــي هللا تعالــی كبيــرة، ونحــن علــی يقيــن مــن تفتــح 
ــاً بشــائر  ــن، ونســمع يومي ــی للمجاهدي ــواب نصــر هللا تعال أب
ــة  ــة قافل ــا مواكب ــي لن ــد، فينبغ ــع أنحــاء البل النصــر مــن جمي
النصــر، وأن نشــّدد مــن ضرباتنــا علــی العــدّو، وأن نبــذل 
كامــل وســعنا إلعــادة النظــام اإلســالمي. إّن يــوم هزيمــة 
ــد إن  ــا ببعي ــس عنّ ــاء لي ــالم البيض ــة اإلس ــع راي ــار ورف الكف

ــز. ــی هللا بعزي ــك عل ــا ذل ــی. وم ــاء هللا تعال ش
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ذروة سنام المجاّلت
بقلم: سيف هللا الهروي

إنّهــا مجلّــة اإلمــارة اإلســالمية، أّول 
مجلّــة ألول إمــارة إســالمية تأسســت 
فــي أفغانســتان بعــد عقــود مــن الملــك 
مجلــة  إنّهــا  والجبــري.  العضــوض 
الصمــود، تلــك مجلــة التــي مــا صــدر، 
وال يصــدر، ولــن يصــدر منهــا إال الحــق 
والحقيقــة بــإذن هللا تعالــى، وهي لســان 
الفرســان المرابطيــن، وصــوت األســود 
المجاهديــن، وصرخــة األبــاة الضياغــم 

ــن! ــزاة والفاتحي ــي أرض الغ ف
مــن  كغيرهــا  ليســت  مجلــة  إنّهــا 
المجــالّت، فهــي  تدافــع عن ذروة ســنام 
اإلســالم، تدافــع عــن فريضــة كتبــت 
لتمضــي إلــى يــوم القيامــة، وهــي بذلــك 
ــا. ــد كلّه ذروة ســنام المجــاّلت والجرائ
رغــم  عقــد  أكثرمــن  صمــدت  مجلّــة 
والمالبســات  والفتــن  التقلبــات 
والتطــورات والنــوازل، وثبتــت أحــد 
عشــر ســنة تحمــل فــي طيّاتهــا ألحــرار 
العالــم حقائــق وآالمــاً وهمومــاً وأحزانــاً 
وبشــريات  ناحيــة،  مــن  وأوجاعــاً 
ونجاحــات  وانتصــارات  ومبّشــرات 

أخــرى. ناحيــة  مــن  وتقّدمــات 
مجلّــة الصمــود صمــدت خــالل هــذه 
الفتــرة لتذّكرنــا بحقائــق عــن أول معاقل 
الجهــاد العالمــي فــي العصــر الحديــث، 
تلــك الحقائــق التــي يُعتّمهــا اإلعــالم 
ــكت  ــي يس ــق الت ــك الحقائ ــق، تل المناف
عنهــا الكثيــرون فــي عالمنــا المعاصــر، 
تلــك الحقائــق التــي ال يعجــب الكثيريــن 

ــا. ــا وال إعالمه بيانه
صمــود  صمــدت  الصمــود  مجلــة  إّن 
ــات،  ــال أفغانســتان الراســيات الثابت جب
ــة  ــات البطول ــا قصــص وحكاي ــن لن لتبيّ
عرائــن  عــن  والنخــوة  والشــجاعة 
الشــعب  أّن  لنــا  ولتبيــن  أســودها، 
المســلم مهمــا كان ضعيفــاً، قليــل العــدد 
والعــدة، ســيخرج منتصــراً ال محالــة 
إيمانــه  بقــّوة  الكافــر  عــدّوه  علــى 
وعقيدتــه وتجنّبــه المعاصــي والذنــوب.
ظلّــت مجلــة الصمــود ترفــع صوتهــا 
ــن  ــماع المجاهدي ــي أس ــي ف ــاً لتلق عالي
االعتــدال  دروس  العالــم  أنحــاء  فــي 

واجتنــاب  والوســطية، 
والتطــرف  الغلــو 
ال  التــي  والتصرفــات 

الشــريعة  تقّرهــا 
ــت  ــالمية. ظلّ اإلس
صمــود  مجلــة 
ــا  ــي لن ــة لتحك باقي

محنــة  الكثيرعــن 
األبــّي  األفغانــي  الشــعب 

المؤمــن الصامــد الــذي مــا نقــم منــه 
المجتمــع الدولــي إال أنــه آمــن بــاهلل 
تعالــى والتــزم بالديــن ومابــدل تبديــالً. 
لقــد صمــدت هــذا العقــد مــن الزمــن 
لتقــول لنــا أّن الكفــر ملــة واحــدة، وأّن 
الکفــر ذو عقيــدة واحــدة، وسياســة 
يتعلّــق  األمــر  كان  إذا  مشــتركة، 
ــكان  باإلســالم والمســلمين، وأّن األمري
لــم يدعمــوا المجاهديــن فــي قتالهــم 
ضــد الــروس كمــا يتوّهــم البعــض، بــل 
كانــوا شــوكة فــي خاصــرة المجاهديــن 
ــون  ــا هــذا، وال يقلّ ــى يومن ــاد إل والجه
ــن  ــم م ــن غيره ــا ع ــاً لن ــداوة وكره ع

الكفــار.
أّن أســود  لنــا  لقــد صمــدت لتحکــي 
فريضــة  أحيــوا  اإلســالمية  اإلمــارة 
ــر الزمــن، وأنهــم لمــا  کادت تنســی عب
الصــالة  أقامــوا  األرض  فــي  ُمّكنــوا 
بالمعــروف  وأمــروا  الــزكاة،  وآتــو 
ونهــوا عــن المنكــر، وأقامــوا الحــدود 
ــم يخافــوا فــي هللا لومــة  الشــرعية، ول
الئــم. مجلــة الصمــود بالنســبة لقارئهــا 
ــر  ــي الظاه ــة ف ــن مجلّ ــن المتدي المؤم
لماضــي  حكايــة  باطنهــا  فــي  لكنهــا 
وهتــاف  الحــال،  وصرخــة  الجهــاد، 
ــروي  ــإذن هللا ت ــتبقى ب ــتقبل. وس المس
للعالــم بــأّن مــن يتربـّـون علــى المبــادئ 
اإلســالمية، ويتخــذون اإلســالم منهاجــاً 
ــد  ــتطيعون رّد كي ــن يس ــم م ــم وحده ه
و  والمعتديــن.  والصائليــن  األعــداء 
ســتبقى تهتــف فــي مشــارق األرض 
تحــارب  ال  أمريــكا  بــأن  ومغاربهــا 
ــه عــن  ــا تحارب اإلســالم بنفســها، وإنم
ــة باعــوا أنفســهم  ــالء خون ــق عم طري

ــا.  له
ســتبقى  و
بأعلــى  تنــادي 
صوتهــا أّن  الــدّب الروســي والنســر 
ــوون  ــم ال يق ــم  كله ــي وأذنابه األمريك
ــل  ــوا بحب ــن إن اعتصم ــى المجاهدي عل
ــة هللا  ــون كلم ــوا لتك ــاً، وقاتل هللا جميع

هــي العليــا.
ــات  ــأن الوالي ــم ب ــي للعال ــتظل تحك وس
أفغانســتان  احتلــت  التــي  المتحــدة 
ظلمــاً وجــوراً ســوف تتفــكك كمــا تفــكك 
المبــادئ  وأن  الســوفيتي،  اإلتحــاد 
التــي ترّســخت فــي أذهــان المجاهديــن 
ــاً ال يمكــن أن يقضــي  وآمنــوا بهــا يقين
عليهــا المحتــّل أو تغيّرهــا جعجعاتــه 

وبعبعاتــه فــي اإلعــالم.
وســتبقى تصــرخ فــي آذان الشــعوب 
ــأّن  ــا ب ــى أمره ــة عل ــلمة المغلوب المس
مــا أخــذ بالقــوة، ال يســترّد ااّل بالقــوة! 
وأّن خصــوم األمــة ال يردهــم ســوى 
ــم ال يزيدهــم  ــوة! وأن الخضــوع له الق

إال عنجهيــة وغــرورا!
فرســان  أّن  للعالــم،  تقــول  وســتبقى 
ينخدعــوا  يعــودوا  لــم  المياديــن 
وغيرهــا،  »جنيــف«  بمؤتمــرات 
فهــي  مدفــن طموحــات الشــعوب، أمــا 
ــى  ــد الحــق إل ــي تعي ــي الت ــارك فه المع
ــإذن  ــود« ب ــتصمد »الصم ــه. وس نصاب
ــال  ــى أجي ــالة إل ــغ الرس ــى لتبلّ هللا تعال

تعالــى. بــإذن هللا  قادمــة وقادمــة 
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الربيع
تتفــّرد أفغانســتان -كعادتهــا- بكثيــر مــن الصفــات التــي تميّزها 
عــن بقيــة بلــدان العالــم اإلســالمي، فربيعهــا المناخــي يختلــط 
ــام  ــي كل ع ــه ف ــن إنطالقت ــن ع ــذي يعل ــادي ال ــع الجه بالربي
ــادي لإلمــارة اإلســالمية. غيــر أن الربيــع هــذه  الشــورى القي
ــذي  ــع األول ال ــاً عــن ســوابقه، فهــو الربي ــى مختلف الســنة أت
ــن  ــر المؤمني ــاة أمي ــذ اإلعــالن عــن وف ــه أفغانســتان من ترتدي
المــال محمــد عمــر مجاهــد أســكنه هللا الفــردوس األعلــى العــام 

المنصــرم.
صحيــح أن رحيــل المــال عمــر -رحمــه هللا- أحــدث شــرخاً 
كبيــراً فــي قلــوب محبيــه علــى امتــداد العالــم اإلســالمي وليــس 
فــي أفغانســتان فحســب، لكــن الصحيــح أيضــاً أن هــذا الرحيــل 
لــم يــزد المقاومــة فــي أفغانســتان إال قــوةً، وشــدةً، وإصــراراً، 
ــارة  ــزد مجاهــدي اإلم ــم ي ــق مؤسســها، ول ــى طري ــاً عل وثبات
ــه  ــذي مــن أجل ــى تحقيــق الهــدف ال اإلســالمية إال حرصــاً عل
جاهــد المــال عمــر ورفــاق دربــه وهــو إعــالء كلمــة هللا وإقامــة 

النظــام اإلســالمي علــى أرض أفغانســتان مــن جديــد.
وهاهــي الليــوث التــي تتلمــذت فــي مدرســة المــال عمــر 
-رحمــه هللا- تواصــل مســيرة العــز واإلبــاء، فلــم تنكــص 
علــى أعقابهــا، ولــم تُســلم قيادهــا لعدوهــا، بــل حملــت اللــواء 
ــالح  ــارع، بس ــت تق ــد، وذهب ــة التوحي ــى بكلم ــض الُمحلّ األبي
وعمالئهــم  المحتليــن  بقايــا  هللا،  علــى  والتــوكل  اإليمــان 

ومرتزقتهــم لتطهــر أرض البــالد مــن دنســهم.
لقــد أصابــت عمليــات الجهــاد الربيعيــة التــي أعلــن عنهــا 

الشــورى القيــادي إلمــارة أفغانســتان اإلســالمية؛ العــدو فــي 
ــروح  ــى ال ــاء عل ــى القض ــن عل ــذي كان يراه ــو ال ــل، فه مقت
الجهاديــة بمجــرد رحيــل المــال عمــر رحمــه هللا، لكــن -وعلــى 
ــاد  ــجرة الجه ــتدت ش ــدو- اش ــع الع ــى أو يتوق ــا يتمن ــر م غي
وضربــت بجذورهــا فــي أعمــاق أفغانســتان أكثــر فأكثــر، 

ــاءاً. ــاالً وبه ــتان جم ــع أفغانس ــك ربي ــزداد بذل لي

البيــان الــذي أعلــن فيــه الشــورى القيــادي عــن انطالقــة 
الربيــع العمــري، حــوى فــي طياتــه عــدة رســائل هامــة:

1 - أن ريــح الجهــاد فــي أفغانســتان ســتبقى تعصــف بالمحتلين 
وعمالئهــم مهمــا تطاولــت الســنون، فهــي التــي لــم تهــدأ منــذ 
أن وضــع االحتــالل قدمــه النجســة علــى أرض أفغانســتان 
الطاهــرة قبــل أربعــة عشــر عامــاً، ولــن تصيــر أنســاماً عليلــة 
ــان،  ــل مــن أرض األفغ ــدي محت ــم طــرد آخــر جن ــا يت إال حينم
وحينمــا تُحكــم أفغانســتان الحبيبــة بشــريعة رب العالميــن كمــا 

كانــت.
2 - أن فــي اختيــار الشــورى القيــادي اســم وتوقيــت العمليــات 
الربيعيــة لهــذا العــام، مدلــوالت عميقــة؛ فهــو يبرهــن عمليــاً 
علــى وفــاء رجــال اإلمــارة اإلســالمية ألميرهــم المؤســس 
-رحمــه هللا تعالــى-، وأنــه حــٌي يُــرزق لــم يُمــت -نحســبه 
ــاده  ــه تفــاؤل باقتــراب وعــد هللا بنصــر عب إن شــاء هللا-، وفي
المؤمنيــن فــي أفغانســتان كمــا نصرهــم فــي معركــة اليرمــوك 
فــي عهــد الخطــاب عمــر -رضــي هللا عنــه-، قــال المــاوردي: 

العمريبقلم: وسام العبدهلل
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»الفــأل فيــه تقويــة للعــزم، وباعــث علــى الجــد، ومعونــة علــى 
ــي  ــلم ف ــه وس ــى هللاُ علي ــول هللا صل ــاءل رس ــد تف ــر، فق الظف
غزواتــه وحروبــه، والمــراد بالتفــاؤل انشــراح قلــب المؤمــن، 
ــه اســتحضار ألمجــاد  ــر«، وفي ــع الخي وإحســانه الظــن، وتوق

الماضــي شــحذاً للهمــم وإيقــاداً للعزائــم.
3 - أن اإلعــالن عــن انطالقــة هــذه العمليــات لــم يكــن اعتباطــاً 
أو قــراراً ارتجاليــاً، بــل هــو أمــر مــدروس تحــت عنايــة 
ــي  ــكري ف ــاز العس ــي الجه ــا ومختّص ــادة العلي ــؤولي القي مس

ــير  ــط س ــة لخ ــة واضح ــدم رؤي ــو يق ــالمية، فه ــارة اإلس اإلم
هــذه العمليــات المباركــة مــن نقطــة الصفــر وحتــى نقطــة 

ــود. ــدف المنش ــى اله ــول إل الوص
ــب  ــى جن ــاً إل ــة »النصــح واإلرشــاد« حاضــرة جنب 4 - أن لغ
ــل  ــرام ووجهــاء القبائ ــة »الســالح«، وأن للعلمــاء الك مــع لغ
ــل  ــي ال تق ــارك والت ــاد المب ــذا الجه ــي ه ــم ف ــم ومهمته دوره

ــدان. ــي المي ــل ف ــذي يقات ــة عــن مهمــة المجاهــد ال أهمي
األســباب  وبــذل  المدنييــن  ســالمة  علــى  الحــرص   -  5
واالحتياطــات الالزمــة لمنــع األضــرار التــي قــد تقــع بهــم 
تبعــاً ال قصــداً نتيجــة العمليــات واالشــتباكات مــع العــدو، 
ــى  وفــي هــذا إلجــام ألبــواق االحتــالل التــي تعمــل جاهــدة عل
إظهــار المجاهديــن بأنهــم دموييــن وقتلــة، وتصورهــم بأبشــع 

الصــور.
6 - أن للمناطــق والمديريــات المحــّررة مســؤولية أخــرى 
تُضــاف إلــى قائمــة المســؤوليات الُملقــاة علــى عاتــق اإلمــارة 
اإلســالمية مــن خــالل إدارتهــا، وتوفيــر األمــن لهــا، وتســيير 
ــاء  ــم وقض ــن تعلي ــة م ــاالت الحياتي ــة المج ــي كاف ــؤونها ف ش
وصحــة وغيرهــا، والحفــاظ علــى ســالمة ســكانها وممتلكاتهم.
7 - أن األســرى الذيــن اعتقلهــم العــدو ظلمــاً والذيــن يُعاملــون 
فــي معتقالتــه بأبشــع أشــكال المعاملــة؛ حاضريــن فــي ضميــر 
المجاهديــن، وأنهــم لــم يُنســوا بمجــرد أن أغلــق عليهــم 
الســجان بــاب المعتقــل، وأن تحريرهــم مــن أيــدي العــدو 

ــة. ــات العمري ــداف العملي ــد أه ــو أح ــرم ه المج

ــات  ــة والي ــن كاف ــال م ــدأ األبط ــة، وب ــات العمري ــدأت العملي ب
متوّهجــة،  بهمــم  الجهــادي  واجبهــم  تأديــة  أفغانســتان 
االســتخبارية  ومراكــزه  األمنيــة  العــدو  نقــاط  فهاجمــوا 
وقوافلــه العســكرية، حتــى أنــه تــم تنفيــذ مئــات العمليــات 
خــالل األســبوع األول مــن إنطالقتهــا، وحقــق المجاهــدون 
األبطــال كثيــر مــن المكتســبات علــى األرض؛ منهــا ســيطرتهم 
علــى مديريتــي »خــان أبــاد« و«قلعــة زال« فــي واليــة قنــدز، 
وتقدمهــم فــي كثيــر مــن واليــات البــالد مثــل: بغالن وبدخشــان 
وازديــاد  وكابــل،  وســربل 
ــدو،  ــود الع ــام جن ــرة انضم وتي
إلــى  ووحدانــاً،  جماعــات 
صفــوف المجاهديــن بأســلحتهم 

وعتادهــم.

إن ســقوط المديريــات بأيــدي 
ســقوط  ثــم  المجاهديــن، 
وتســابق  بأكملهــا،  الواليــات 
جنــود الجيــش العميــل لالرتماء 
اإلســالمية  اإلمــارة  بأحضــان 
بعــد تبرؤهــم مــن خيانــة الديــن 
والبــالد؛ ماهــو إال قضيــة وقــت 
اإلســالمية  فاإلمــارة  فحســب. 
ــر  ــا األمي ــمين بذره ــرة ياس زه
عمــر  محمــد  المــال  الراحــل 
تربتــة  فــي  هللا-  -رحمــه 
ــد األمريكــي البشــعة، وهاهــي  ــد الحق أفغانســتان، اغتالتهــا ي
-بعــد أربعــة عشــر عامــاً- تســتعد لميــالد البــذور المخبــأة 
وطلــوع زهــرة ياســمين جديــدة أشــد قــوة، وأكثــر نضجــاً 

وثباتــاً، ومــا الحــال إال كمــا قــال الشــاعر أحمــد مطــر:

»قطفوا الزهرة
قالت: من ورائي برعٌم سوف يثور

قطفوا البرعم
قالت: غيره ينبض في رحم الجذور

قلعوا الجذر من التربة
قالت: من أجل هذا اليوم خبأت البذور

كامن ثأري بأعماق الثرى
وغداً سيرى كل الورى

كيف تأتي صرخة الميالد من صمت القبور
تبرد الشمس

وال تبرد ثارات الزهور«.

أخيــراً، ال يســعني إال أن أقــول: عمــر! أيهــا المــالّ النبيــل، نــم 
ــاالً  ــدك رج ــن بع ــت م ــد -وهللا- خلّف ــا، فلق ــن هانئه ــر العي قري
ــة  ــكا مضحك ــود أمري ــن جن ــوا م ــة، جعل ــم بأم جبــاالً واحده

ــتبّدين. ــاة المس ــرة للطغ ــم وعب لألم
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يمدد فترة حكومة أشرف غني

بقلم: موسهي وال

ــد نظامــاً  ــالل األمريكــي فول ــل عــام ونصــف تمخــض االحت قب
فاســداً، مفســداً، همجيــاً، عميــالً، نظامــاً ذو رأســين، ال يعــرف 
إال المصالــح األمريكيــة اإلحتالليــة وأهدافهــا اإلســتعمارية. 
ففــي الحيــن الــذي كان علــى كيــري أن يســتحيي مــن فضائحــه 
وخزايــاه ويعتــذر عــن أخطائه ورزايــاه، إال أنــه أراد ذر الرماد 
ــتخف  ــم واس ــتهتر بعقوله ــي واس ــعب األفغان ــن الش ــي أعي ف
بحريتهــم واختيارهــم وقــال بــكل وقاحــة، وبــدون مراعــاة 
لمشــاعر الشــعب األفغانــي، أن حكومــة الوحــدة الوطنيــة 

األفغانيــة ستســتمر فــي مهامهــا لـــ 5 ســنوات.
ــة النظــام  ــد صالحي ــه عــن تمدي ــل إعالن ــى كيــري قب وكان عل
الــذي قــام بتأسيســه أن يوّجــه إلــى ضميــره بعــض األســئلة: 
ــه هــذا النظــام الفاضــح خــالل عــام  ماهــو أعظــم إنجــاز حقق
ونصــف؟ لمــاذا اضطــرت آالف العائــالت ومئــات اآلالف مــن 
الشــباب إلــى تــرك أفغانســتان؟ ولمــاذا وصــل الفســاد اإلداري 

إلــى قمتــه فــي هــذه الحكومــة؟
ــى إصــدار  ــدم عل ــا أق ــر حــي لم ــه ذرة مــن ضمي ــو كان في ول

ــرار. هــذا الق
ــام  ــح النظ ــن يترن ــي حي ــول ف ــى كاب ــري إل ــفر كي ــم س ــد ت وق
الــذي أسســه، ويشــرف علــى الســقوط نحــو الهاويــة، ويتجــه 
ــة  ــمى بحكوم ــا يس ــإذن هللا، ألن م ــار ب ــكك واإلنهي ــو التف نح
الوحــدة الوطنيــة تحيــط بهــا المشــاكل وتعصــف بهــا األزمــات 

ــة. ــة والسياســية واالقتصادي ــف المجــاالت؛ األمني ــي مختل ف
حيــث لــم تــِف الحكومــة العميلــة بالوعــود التــي قطعتهــا علــى 
ــة،  نفســها مــن إحــالل األمــن والســالم، واإلصالحــات اإلداري

وتنميــة اإلقتصــاد.
وأمــا المجاهــدون فتــزداد قوتهــم يومــاً بعــد يــوم، ويحــرزون 
العســكري  الميــدان  فــي  االنتصــارات  تلــو  االنتصــارات 
والسياســي، ويضيّقــون الخنــاق علــى الحكومــة العميلــة.

ــد مــرور عــام  ــة -رغــم عــدم اكتمالهــا بع والتشــكيلة الوزاري
ــى االســتقالة  ــار إل ونصــف- اضطــر عــدد مــن أعضائهــا الكب

ــف. ــرك الوظائ وت
ــة  ــذه الحكوم ــس ه ــرت مؤس ــي أجب ــل الت ــي العوام ــذه ه وه
ــت الحســاس،  ــذا الوق ــي ه ــول ف ــى كاب ــي إل المختلطــة أن يأت

ــنوات. ــس س ــى خم ــه إل ــة حكومت ــد صالحي ــن تمدي وأن يعل

مــع أن عــدداً مــن المســؤولين الحكومييــن أبــدوا قلقهــم، 
واعتبــروه تدخــالً ســافراً مــن كيــري فــي شــؤون الدولــة 
ــة  ــذه الحكوم ــاً له ــاره مؤسس ــري باعتب ــن كي ــة، ولك الداخلي
الفاســدة كان مجبــراً علــى تمديــد صالحيــة حكومتــه إلــى 
خمــس ســنوات؛ ألن التطلعــات والطموحــات التــي علقهــا 
جــون كيــري والديموقراطيــون علــى النظــام العميــل فــي 
كابــول، لــم يتمكــن لــه تحقيقهــا خــالل عاميــن، ولــذا اضطــر 
كيــري أن يمــدد صالحيــة الحكومــة العميلــة قبــل انتهــاء 

حكومــة بــاراك أوبامــا.
ــة  ــروا الحكوم ــكان أجب ــي أن األمري ــعب األفغان ــد رأى الش لق
ــة،  ــة األمني ــع اإلتفاقي ــى توقي ــوراً إل ــد تأسيســها ف ــة بع العميل

ــات. ــرة القصــف والمداهم ــاد وتي ــا تســببت بازدي مم
إنهــم يعرفــون أنــه ال يمكنهــم تحقيــق مصالحهــم إال فــي ظــل 
نظــام عميــل فاســد غيــر متماســك، ويعرفــون جيــداً أنــه كمــا 
ــاد مآســي الشــعب  ــي ازدي ــة ف ــة األمني ــع اإلتفاقي تســبب توقي
األفغانــي ومعاناتــه، فكذلــك ســتتضاعف كــوارث ونكبــات 
الشــعب األفغانــي المضطهــد بعــد هــذا القــرار، وهــذا ما يســعى 
ــه مــن األهــداف االســتراتيجية لهــم. ــون ويعتبرون ــه المحتل ل

ــة مــا تســمى  ــأن مــدة صالحي ــون ب ــوا يقول ــى األمــس كان وإل
بحكومــة الوحــدة الوطنيــة عامــان، وســتنتهي صالحيتهــا بعــد 
أربعــة أشــهر، وكانــت األحــزاب والشــخصيات السياســية علــى 
أهبــة اإلســتعداد للخــوض والتنافــس فــي االنتخابــات المقبلــة 

المزعومــة، لكــن آمالهــم خابــت بقــرار كيــري األخيــر.
مــع أن األمريكييــن كانــوا يتغنــون بالديموقراطيــة وحكــم 
الشــعب، ويتخــذون مــن إحــالل الديموقراطيــة فــي أفغانســتان 
مبــرراً الحتاللهــم وهجومهــم علــى البــالد، إال أن قــرار كيــري 
لدولــة  إال  لــم تســع  أمريــكا  بــكل وضــوح أن  أثبــت  هــذا 
اســتبدادية قمعيــة تســتمد قوتهــا وتتخــذ قراراتهــا مــن البيــت 

ــض. األبي

ونحــن نســأل هللا عــز وجــل أن يطــوي بســاط اإلحتــالل، وأن 
يدمــر الوكــر الــذي نســجه جــون كيــري ببركــة العمليــات 
هللا  بــإذن  المنصــورة  العســكرية  وتكتيكاتهــا  »العمريــة« 

ــه. ــادر علي ــك والق ــي ذل ــه ول ــى إن ــبحانه وتعال س

جون كيري
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طـــلـــب مـــــن 
نشــطاء اإلعالم 
المسلـمــيـــــن

بقلم: األستاذ خليل

قبــل مــدة قــام المجاهــدون اإلعالميــون فــي اإلمــارة اإلســالمية 
بتدشــين تطبيــق ذكــي للهواتــف المحمولــة يتماشــي مــع نظــام 
ــاطاتهم  ــن ونش ــار المجاهدي ــر أخب ــد" لنش ــغيل "أندروي التش

وبــث األفــالم الجهاديــة والدعويــة.
لــم يمــِض يــوم علــى تدشــين هــذا التطبيــق حتــى قامــت 
تطبيقــات "بــالي غوغــل ســتور"، بحذفــه بعــد فتــرة قصيــرة 

ــي. ــايت" األميرك ــع "س ــد موق ــن تأكي م
ولقــد ســارع العمــالء فــي إدارة كابــول العميلــة إلــى مباركــة 
هــذا العمــل، وقــال المتحــدث باســم وزارة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات محمــد ياســين صميــم لوســائل اإلعــالم: "بمــا 
أن شــركة غوغــل قامــت بحــذف التطبيــق عــن صفحتهــا، 
إننــا نبــارك هــذا العمــل ونعتبــره عمــالً أساســياً فــي مكافحــة 

ــاب". اإلره
لــم يكــن هــذا الهجــوم هــو األول مــن نوعــه، فخــالل األعــوام 
العشــر الماضيــة هاجــم أدعيــاء حريــة الــرأي والتعبيــر مواقــع 

لكــن  والفيســبوك  التويتــر  علــى  وحســاباتهم  المجاهديــن 
المجاهديــن اإلعالمييــن قامــوا بإنشــائها وتدشــينها مــن جديــد.

■ من التعتيم اإلعالمي إلى تكميم األفواه:
وكمــا لــم يتــورع المحتــل الصليبــي فــي أفغانســتان فــي الحــرب 
ــخ  ــن صواري ــدءاً م ــلحة، ب ــتعمال أي أس ــن اس ــكرية ع العس
كــروز وقنابــل كالســتر، والعديــد من األســلحة الفتاكــة الحارقة 
المهلكــة للحــرث والنســل، فكذلــك فــي الحــرب اإلعالميــة 
جربــوا جميــع أســاليب خنــق صــوت الشــعب األفغانــي المســلم 
وإســكاته، لئــال يصــل إلــى أســماع العالــم أنــه شــعب مقهــور 
ــى إســماع  ــت عل ــر مــن وســائل اإلعــالم عمل مضطهــد. وكثي

العالــم فقــط مــا يمليــه عليهــا المحتلــون وعمالءهــم.
ــالت  ــن حم ــواه، وم ــم األف ــى تكمي ــي إل ــم اإلعالم ــن التعتي فم
التشــويه، كلهــا محــاوالت فاشــلة  إلــى حمــالت  التضليــل 
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لإلحتــالل إلســكات صــوت هــذا الشــعب المضطهــد.
إن أعــداء اإلســالم أدركــوا أن للحــق تأثيــراً فــي النفــوس 
لكونــه مطابقــا للفطــرة، ولذلــك ال يتركونــه يصــل للنــاس 
ألنهــم علــى يقيــن أنــه ســيؤثر علــى قلــوب البشــر، فــال 
يجــدون طريقــة أنجــع مــن تحجيمــه وإبعــاد النــاس عنــه. 
ــة  ــرام حري ــى الرغــم مــن أنهــم يتبجحــون بشــعارات احت فعل
الــرأي، إال أنهــم قامــوا بانتهــاك هــذا الحــق للشــعب األفغانــي 
ــال  ــرات باعتق ــدة م ــوا ع ــد قام ــة، فق ــلم بأشــكال مختلف المس
المجاهديــن اإلعالمييــن فــي أفغانســتان، لــم يكــن فــي حوزتهم 
أســلحة وال متفجــرات، منهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

- اعتقال األستاد محمد ياسر رحمه هللا مرتين.
- اعتقــال المتحــدث الرســمي الســابق لإلمــارة 

اإلســالمية عبــد اللطيــف حكيمــي.
- اعتقــال وقتــل المتحــدث الرســمي 

الســابق الدكتــور حنيف.
عشــرات  اعتقــال   -

بتهمــة  الشــباب  مــن 
ألناشــيد  ترويجهــم 

وأخبــار المجاهديــن.
وحــذف  اغــالق   -
ت  با حســا
يــن  هد لمجا ا
الحيــن  فــي 
ســمحوا  الــذي 
للملحديــن  فيــه 
نييــن  لعلما ا و

عيين  لشــيو ا و
بعقيــدة  باالســتهزاء 

وشــعائرهم  المســلمين 
والدعــوة بحريــة تامــة إلى 

اإللحــاد والزندقــة والفســاد.

ونذالــة  المســلمين  غيــرة   ■
: يــن فر لكا ا

إن اإلســالم ديــن الغيــرة واإلبــاء، ولذلــك أســس أصــوالً 
للحــرب فــال يجــوز قتــل النســاء والشــيوخ واألطفــال والعبــاد، 
وأمــا الكفــار فهــم ال يعرفــون إال القتــل والتدميــر، والمســلمون 
لغيرتهــم وإباءهــم لــم يقاتلــوا العــدو األضعــف، بــل علــى 
ــي  ــة، فف ــي كل معرك ــم ف ــوى منه ــدو أق ــخ كان الع ــّر التاري م
"ريتشــارد"  اإلنجليــزي  الجنــرال  فقــد  عندمــا  أرســوف، 
جــواده، أرســل إليــه صــالح الديــن األيوبــي اثنيــن محلــه، لئــال 
يتعلــل غــداً النهزامــه وانتصــار صــالح الديــن عليــه بأنــه لــم 

يكــن معــه جــواد.
وأمــا الكفــار فهــم لنذالتهــم وغطرســتهم ال يعترفــون بــأي حــق 
لخصمهــم. قــال األســتاد محمــد ياســر رحمــه هللا فــي لقــاء لــه 
مــع مؤسســة الســحاب لإلنتــاج اإلعالمــي بعــد خروجــه مــن 

الســجن: 

"... قلــت لهــم أنــا أطلــب منكــم أمــراً ســهالً؛ أعطونــي الحــق 
الــذي اعتــرف بــه أبــو جهــل لرســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم، أعطونــي مــا أعطــاه أبــو جهــل لرســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم. 
قالوا ماذا أعطاه؟

ــو  ــلم يدع ــه وس ــى هللا علي ــول هللا صل ــوا رس ــد ترك ــت ق فقل
النــاس إلــى اإلســالم فــي مواســم الحــج ثــم هــم يتابعونــه أيــاً 

ــون. ــه مجن ــذا الرجــل ألن ــه ال تســمع له ــون ل كان يقول
فقلــت اتركونــي ألقــي المحاضــرة علــى التلفــاز ثــم أنتــم ردوا 
علــي، أطلــب منكــم حريــة الحــوار، وحريــة الدعــوة، وحريــة 
ــم تتبجحــون وتتكلمــون باســمها، اســمحوا  ــي أنت اإلعــالم الت
لــي بحريــة الكلمــة، أتكلــم ويســمعني النــاس."

ــو  ــم ال يســمحون ول ونحــن نشــاهد أنه
مجاهــد  لداعيــة  واحــدة  بكلمــة 
أمــام  التلفــاز  علــى  ليلقيهــا 

المــأل.

■ طلــب مــن نشــطاء 
اإلعــالم المســلمين:

أن  تــدرون  إنكــم 
العــدو المتغطــرس 
نشــاطات  يراقــب 
المجاهديــن ويقــوم 
حســاباتهم  بإلغــاء 
وحــذف  الرســمية 
األفــالم  روابــط 
ــالت  ــة والمج الجهادي
يتــرك  وال  اإلســالمية 
صــوت  ليصــل  ســبيالً 
أمتهــم  إلــى  المجاهديــن 
وشــعوبهم، بــل يقومــون بخنــق 
ــق  ــال الحقائ ــد إيص ــوت يري كل ص
ــاهموا  ــم أن تس ــد منك ــم، فنري ــى العال إل
المجاهديــن  أخبــار  وبــث  نشــر  فــي  معنــا 
ومجالتهــم وكتبهــم وأفالمهــم ومقاطعهــم وصورهــم، لتصــل 
إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس، ســاهموا معنــا فــي الجهــاد 

هللا. علــى  وأجركــم  اإلعالمــي 

■ وختاما يا عباد الصليب!
واعلمــوا أيهــا الصليبيــون! أننــا نقــوم بالعمــل اإلعالمــي 
البتغــاء مرضــات هللا ســبحانه وتعالــى، وإننــا نســتلذ بالمتاعب 
ــم مــن  ــى الســهر، فمهمــا حذفت ــر عل ــا نصب والمصائــب، وإنن
ــن حســابات  ــن الحســابات، لنطلق ــم م ــا حظرت ــط ومهم الرواب
أخــرى ولنعملــن روابــط جديــدة، ولنوصلــن الحقائــق مــن 
ــا كمــا  ــم مــا اســتطعنا، واعلمــوا أنن ــى العال ــال إل ــادق القت خن
نقارعكــم فــي جبهــات القتــال نقارعكــم علــى جبهــات اإلعــالم، 

ــكّل ولــن نمــّل إن شــاء هللا. ــن ن ل
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أفغانستان وموسم 

جني الخشخاش !
بقلم: بلخي

حصــاد  موســم  فــي  اليــوم  نحــن 
األفيــون، ونشــهد فشــل المحتليــن فــي 
حربهــم ضــد هــذه النبتــة القــذرة، وهــم 
حربهــم  خســروا  أن  بعــد  ينســحبون 
ضــد صناعــة المخــدرات، علــى الرغــم 
مــن اســتثمارهم لعشــرات المليــارات 
مــن الــدوالرات فــي محاربــة األفيــون، 
إال أن هــذه النبتــة ال تــزال مزدهــرة فــي 
البــالد. ويلعــب األفيــون الــذي يســتخدم 
فــي  أكبــر  دوراً  الهيرويــن،  لصنــع 

اقتصــاد الدولــة وسياســتها.
ــا  ــي بالدن ــون ف ــة األفي ــرت زراع ازده
ــاً  ــي، وطبق ــالل األمريك ــل االحت ــي ظ ف
أفغانســتان  تعــد  المطلعــة،  للمصــادر 
فــي  لألفيــون  األول  المصــدر  حاليــاً 

العالــم، وقــد دعــى المجتمــع الدولــي 
الحكومــة العميلــة مــراراً إلــى القيــام 
والمخــدرات،  الفســاد  بمكافحــة 
جهــد  بــذل  ضــرورة  علــى  وشــدد 
دولــي لمصالــح أفغانســتان، ليتمكــن 
تلبيــة  مــن  المنكــوب  البلــد  هــذا 
ــن  ــة واألم ــد التنمي ــى صعي ــه عل حاجات
واالســتقرار، كمــا شــدد علــى ضــرورة 
توســيع التعــاون اإلقليمــي والمصالحــة 
ــة  ــن اآلذان الصاغي ــن أي ــة، ولك الوطني
واالســتطاعة الكاملــة واإلرادة الصلبــة 
والقلــوب المفعمــة بالخيــر والصــالح 

الصادقــة؟. والعزيمــة 
إمــارة  أن  أحــد  علــى  يخفــى  ال 
افغانســتان اإلســالمية كانــت قــد قضــت 

تمامــاً علــى زراعــة األفيــون فــي البــالد 
قبــل الغــزو األمريكــي، وهــذا مــا يشــير 
ــر  ــه ألوام ــعب وامتثال ــزام الش ــى الت إل
العمــالء،  أوامــر  بخــالف،  أميــره 
العميلــة ال تســتطيع منــع  فالحكومــة 
زراعــة األفيــون قطعــاُ، ومــا أوامــر 
ــم  ــى ورق، وقوله ــر عل ــالء إال حب العم
ــة  ــاهمت اآلل ــد س ــص. لق ــي قف ــح ف ري
تلــك  بازدهــار  األمريكيــة  العســكرية 
وزادت  المشــؤومة،  النحســة  النبتــة 
ــالل  ــع االحت ــن م ــلطة المتعاوني ــن س م
مــن أمــراء الحــرب الذيــن يزرعــون 
األفيــون ويشــجعون مــن يقــوم بهــذا 
ازدادت  فلقــد  تامــة،  بحريــة  العمــل 
ــون خــالل ســنوات  نســب زراعــة األفي
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االحتــالل األمريكــي أكثــر ممــا توقعــه االحتــالل ذاتــه. 
وأصبحــت آفــة اإلدمــان فــي هــذا البلــد مــن األمــور البــارزة، 
حيــث تشــير آخــر الدراســات التــي أجريــت عــام 2015م إلــى 
أن نحــو مليونيــن وتســعمئة ألــف شــخص يتعاطــون المخدرات 
فــي أفغانســتان، وهــي أعلــى نســبة فــي العالــم مقارنــة بعــدد 
الســكان، مــع العلــم بــأن %90 مــن الهيرويــن الــذي يســري 

فــي العالــم بأســره توفــره األراضــي األفغانيــة.
ــم، وهــو  ــة للعال ــى الرغــم مــن أن هــذه المشــكلة معروف وعل
يعانــي مــن آثارهــا الســيئة، إال أن البنتاغــون لــم يكتــرث بهــا، 
ولــم يبحــث عــن حلــول لهــا، ألنــه ال يرغــب فــي كســب عــداوة 
أمــراء الحــرب المواليــن الذيــن هم الســبب الوحيــد والجوهري 
الــذي يكفــل بقــاء القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان، والذيــن 
يشــرفون مباشــرة علــى إنتــاج وتجــارة االفيــون والمخــدرات.
ــى  ــكل عل ــد ال ــي كالعب ــة فه ــات العميل ــوم الحكوم ــن ال نل نح

مــواله أينمــا يوجهــه ال يأتــي بخيــر، ولكــن نتســاءل مــاذا 
ــة ؟  ــه الفائق ــه الواســعة وتقنيت ــكا والغــرب بخبرت ــت امري فعل
هــل اســتطاعوا القضــاء علــى المخــدرات فــي البلــد المحتــل؟ 
ــا؟  ــئة منه ــم الناش ــد الجرائ ــد لتزاي ــع ح ــتطاعوا وض ــل اس ه
هــل اســتطاعوا أن يوقفــوا أخبــث مــرض أفرزتــه المخــدرات 
والجنــس؛ مــرض االيــدز القاتــل؟ وهــل يرجــى أو يُتوقــع مــن 

ــك؟.  ــة ذل ــن مكافح المجرمي
ــارات  ــا ملي ــد أنفقت ــا ق ــدة وبريطاني ــات المتح ــل، إن الوالي أج
الــدوالرات علــى إنشــاء المحكمــة األفغانيــة الخاصــة بقضايــا 
المخــدرات، غيــر أن المدعيــة العامــة فــي قضايــا المخــدرات 
منــذ ثمانــي ســنين، نجــالء تيمــوري، تقــول إنهــم يواجهــون 
ــد أداء عملهــم، وتكشــف أن بيتهــا  مخاطــر جمــة كل يــوم عن
اقتحمــه مجرمــون يعملــون لحســاب كبــار مهربــي المخــدرات، 

ممــا جعلهــا ترحــل مــن مســكن إلــى مســكن لإلفــالت منهــم.
ــر مــن ألــف مهــرب كل ســنة،  وتقضــي المحكمــة بســجن أكث
ولكــن تيمــوري تقــول إنــه مــن النــادر الوصــول إلــى الــرؤوس 

الكبيــرة مــن أمــراء الحــرب تجــار المخــدرات .

ــي  ــه "ف ــي إن ــون األفغان ــة األفي ــن لقضي ــد المحللي ــول أح يق
ــة القصــف األميركــي خــالل  ــه حمل ــذي احتدمــت في ــت ال الوق
شــهر أكتوبــر مــن العــام 2001، أنفقــت وكالــة االســتخبارات 
المركزيــة 70 مليــون دوالر كنفقــات نقديــة مباشــرة علــى 
القبلييــن  الحــرب  القديــم ألمــراء  التحالــف  األرض لحشــد 
ــورج  ــس ج ــا الرئي ــات اعتبره ــذه النفق ــان، وه ــقاط طالب إلس
دبليــو بــوش فــي وقــت الحــق واحــدة مــن أكبــر مســاوماته.

األخــرى،  الرئيســية  والمــدن  كابــول  علــى  وللســيطرة 
وظفــت وكالــة االســتخبارات المركزيــة مالهــا لدعــم قــادة 
ــم يهزمــوا طالبــان أبــداً. وكانــوا  التحالــف الشــمالي، الذيــن ل
بدورهــم، يســيطرون منــذ فتــرة طويلــة علــى عمليــة االتجــار 
بالمخــدرات شــمال شــرق أفغانســتان، وكانــوا يســيطرون 
عليهــا فــي ســنوات حكــم طالبــان. فــي هــذه األثنــاء، تحولــت 
وكالــة االســتخبارات المركزيــة أيضــاً إلــى اســتمالة مجموعــة 
ــطين  ــوا نش ــن كان ــتون الذي ــرب البش ــراء الح ــن أم م
فــي تهريــب المخــدرات فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي 
مــن البــالد. ونتيجــة لذلــك، عندمــا تراجعــت طالبــان، 
تــم بالفعــل وضــع األســس الســتئناف زراعــة األفيــون 

ــر. ــى نطــاق كبي وتجــارة المخــدرات عل
فــي الســنة األولــى مــن االحتــالل األميركــي، وفــي 
ســابقة تاريخيــة، ارتفــع محصــول األفيون إلــى 3400 
طــن. فــي حيــن أن وكالــة االســتخبارات المركزيــة 
والجيــش األميركــي غضــا الطــرف عــن األنشــطة ذات 
الصلــة بالمخــدرات مــن قبــل كبــار لــوردات الحــرب."

بمعالجــة  الخاصــة  والمعامــل  المصانــع  إن  نعــم؛ 
األفيــون لتحويلــه إلــى هيرويــن قــد شــهدت نمــواً 
هائــالً فــي ظــل االحتــالل األمريكــي، ممــا يعنــي زيــادة 
ــالل حــّول  ــال: "أن االحت ــن ق ــد صــدق م ــاج، وق االنت
بالدنــا إلــى أكبــر مزرعــة لألفيــون فــي العالــم، أفيــون 
يوزعــه علــى الدنيــا بطائراتــه الحربيــة والمدنيــة علــى 
هيئــة مســحوق الهيرويــن القاتــل والــذي يســتنزف بــه 
طاقــات األمــم وثرواتهــا، وقــد دخــل محصــول األفيــون عصــر 
االنطــالق العظيــم بفضــل جيــوش االحتــالل وال يســتطيع اليــوم 
أحــد ضمــان أن يتخلــى المزارعــون عــن المخــدرات فــي 

ــالد". ــوع الب رب
ــدو  ــة تب ــة واإلعالمي ــر الدولي ــق والتقاري ــوء الحقائ ــي ض وف
تحقيــق  فــي  فشــلت  التــي  الدولــة  بصــورة  اليــوم  بالدنــا 
القانــون،  ســيادة  ونشــر  المخــدرات،  ومكافحــة  التنميــة، 
ــي ظــل  ــة فاشــلة ف واســتتباب األمــن واالســتقرار، فهــي دول
االحتــالل الغاشــم، وبــات وجــود االحتــالل ســبب ازدهــار 

االفيــون فــي البــالد . 
ــي  ــر ف ــي تتوف ــل الت ــرص العم ــدة ف ــم المتح ــدر األم ــذا وتق ه
موســم جنــي الخشــخاش بأربعمئــة ألــف فــي بلــد موبــوء 
بالبطالــة. وحســب األرقــام الرســمية التقديريــة فــإن ســتة آالف 
ــون تجمــع بأفغانســتان خــالل خمســة أســابيع  طــن مــن األفي
علــى األكثــر، علــى مــرأى ومســمع مــن قواعــد عســكرية 

ــة. ــة وعميل أجنبي
عسى الهم الذي آمسيت فيه       يكون ورائه فرج قريب!
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بقلم: األستاذ خليل

ــي  ــعب األفغان ــاء الش ــت دم ــد أصبح لق
رخيصــة عنــد المحتليــن وعمالئهــم، 
ــي  ــاراً، فف ــالً ونه ــا لي ــك يهرقونه ولذل
المحتلــون  أقــام  الماضيــة  األيــام 
ــم  ــل مآت ــول العمي ومليشــيات نظــام كاب
فــي عــدة بيــوت للمواطنيــن األفغــان 

فــي مختلــف أنحــاء البــالد. 
ففــي خبــر جديــد مــن واليــة باكتيــكا أن 
ــقطوا  ــاء س ــن األبري ــن المواطني 18 م
ــال  ــرات ب ــنته طائ ــوم ش ــي هج ــى ف قتل
طيــار األمريكيــة فــي منطقــة نــوي اداه 
بمديريــة كومــل بالواليــة المذكــورة، 
ــة  ــى قبيل ــن إل ــوا منتمي ــهداء كان والش
ــة  ــي ثالث ــن ف ــوا راكبي ــرزاي، وكان كاك
ــب  ــزاع نش ــض ن ــائرين لف ــيارات س س

ــة. ــل المنطق ــن قبائ بي
ومــن جانــب آخــر اعتــرف قائــد شــرطة 
ــأن  ــرت« ب ــض غي ــة خوســت »في والي
المحتلــون  دربهــا  لمليشــيات  قائــداً 
إحــدى  هاجــم  مــروت«  »القائــد 
ــة  ــي والي ــي ف ــة يلك ــي منطق ــوت ف البي
خوســت، وكان حصيلــة الهجــوم وقــوع 
ــح،  ــل وجري ــن قتي ــراد مــا بي خمســة أف
ــل  ــب رج ــان وأصي ــت امرءت ــث قتل حي

أخرييــن. وامرءتــان 
األفغانــي  الشــعب  دم  أصبــح  لقــد 
رخيصــاً عنــد المحتليــن األجانــب ألن 
وينثــر  ويبجــل  يكــرم  كابــول  نظــام 
ويمنــح  الــورود  ويفــرش  الزهــور 
ــرات  ــة الشــجاعة والبســالة للجن ميدالي

الحصانــة  أُعطيــت  وقــد  المحتليــن، 
القضائيــة للجنــود األمريكييــن بموجــب 
ــا  ــت عليه ــي وقع ــة الت ــة األمني اإلتفاقي
الحكومــة  مــع  العميلــة  الحكومــة 

األمريكيــة.
قصفــوا  مهمــا  المحتلــون  فالغــزاة 
وقتلــوا وســفكوا مــن دمــاء المواطنيــن 
األفغــان ليــس للنظــام األفغانــي العميــل 
حتــى حــق التســاؤل عــن قتلــة الشــعب 
العمــالء  أن  نــدري  إننــا  األفغانــي، 
بالقتلــة  المســاس  يجــرؤون علــى  ال 
المحتليــن ألنهــم عبيدهــم، وال يحــق 
للعبــد أن يطالــب ســيده بــدم يســيله 
ــي  ــل إنهــم يشــاركونهم ف ــه، ب مــن أجل

ارتــكاب هــذه الجرائــم.
أمــا أنتــم أيهــا المحتلــون! هــل تعلمــون 
ــيوخ  ــاء والش ــال والنس ــن األطف ــم م ك
ــن  ــم م ــب؟ وك ــال ذن ــم ب ــفكتم دماءه س
وأبدتــم  قصفتموهــا  والمــدن  القــرى 
األســر  مــن  كــم  أتعلمــون  أهلهــا؟ 
بســبب  بيوتهــم  عليهــم  انهــارت 
الذيــن  البشــر  مــن  كــم  أم  قصفكــم؟ 
مــن  وابــل  تحــت  أرواحهــم  طــارت 
قنابلكــم؟ كــم مــن نســاء أثكلــت وكــم 

يتمــت بســبب ظلمكــم؟ أطفــال  مــن 
أتعلمــون كــم مــن الجنائــز شــيعناها؟ 
وكــم مــن األشــالء والجثــث واريناهــا؟ 
ــون  ــم تقتل ــدون، إنك ــة المعت ــا القتل أيه
محّرمــة،  معصومــة  أنفســاً  يــوم  كل 
ترحمــوا  ولــم  الطفولــة  تراعــوا  لــم 

واألنوثــة. الشــيخوخة 
أيهــا القتلــة المحتلــون! هــل تظنــون أن 
هــذه الدمــاء ســتذهب هــدراً وتضيــع؟ ال 
ــن  ــي ســفكتموها ل ــاء الت وهللا! إن الدم
ــي  ــدراً وهللا، وإن األرواح الت ــب ه تذه
أزهقتموهــا لــن تضيــع وهللا، إن األَُســر 

التــي يتّمتموهــا لــن تُنســى وهللا.
تقعــد  لــن  اإلســالمية  اإلمــارة  إن 
مكتوفــة األيــدي أمــام جرائــم المحتليــن 
بــكل  تســعى  إنهــا  بــل  وعمالئهــم، 
هــؤالء  لمعاقبــة  وســعها  فــي  مــا 
القتلــة المجرميــن، وســتري اإلمــارة 
األفغانــي  الشــعب  قتلــة  اإلســالمية 
أن هــذا الشــعب ليــس بالــذي تذهــب 
دمــاءه هــدراً، ووهللا لتثــأرن اإلمــارة 

لهــا. اإلســالمية 
ســتواصل  اإلســالمية  اإلمــارة  وإن 
ــعب  ــن الش ــم م ــا بدع ــا وجهاده كفاحه
لطــرد  المســلمين،  وعامــة  األفغانــي 
المحتليــن مــن األراضــي المغتصبــة، 
ومعاقبــة عمالءهــم وأذنابهــم عقابــاً 

رادعــاً.
تغرنكــم  ال  القتلــة!  المحتلــون  يأيهــا 
إن  المتطــورة،  وتقنيتكــم  أســلحتكم 
هــذا الشــعب ولــو كان خــال األيــدي 
مــن األســلحة الفتاكــة لكنــه يملــك قــوة 
اإليمــان التــي ال تهــدم وال تهــزم، وقــد 
طــردوا فــي الماضــي القريــب المحتليــن 
المعتديــن أذالء خائبيــن مــن وطنهــم 

وحــرروا بالدهــم.

أيها احملتلون القتلة!
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مجزرة بكتيكا
ــي  ــرية ف ــة وبش ــائر مادي ــزام خس ــون األق ــد المحتل ــا تكبّ كلم
صفوفهــم، وكلمــا كانــت الخيبــة والخســران مــن نصيبهــم 
جــراء هجمــات المجاهديــن الموفّقــة، فإنهــم يعمــدون إلــى 
صــّب جــام غضبهــم علــى المدنييــن األبريــاء والمواطنيــن 
الذيــن ال ذنــب لهــم والجريــرة، فخــالل ســنوات االحتــالل 
الحــرب  نتيجــة  المســلمين  عــوام  مــن  اآلالف  استشــهد 

العشــوائي. الشــعواء والثــأر 
فالمحتلــون األجانــب برفقــة أذنابهــم العمــالء يداهمــون بيــوت 
وال  ثرواتهــم،  وينهبــون  أعراضهــم،  فيدنســون  النــاس، 
ــع، وال األطفــال الرّضــع، وال البهائــم  يرحمــون الشــيوخ الرّك
ــرث  ــون الح ــم يحرق ــراراً أنه ــراراً وتك ــدث م ــد ح ــع، وق الرتّ

ــم. ــد مداهماته ــل بع والنس
قبــل  مــن  الشــعب  بحــق  الجديــدة  المجــازر  إحــدى  وفــي 
الصليبييــن والمحتليــن األجانــب، قصفــت طائــرات درونــز 
األمريكيــة بتاريــخ 8 مــن الشــهر الجــاري ســيارات لمدنييــن 
فــي منطقــة »نــوي ادى« بمديريــة جومــل بواليــة بكتيــكا.
بحســب المعلومــات الواصلــة، كان وجهــاء مــن قبيلــة كاكرزي 
ــة  ــل منازع ــم لح ــي طريقه ــم ف ــيارات وه ــك الس ــتقلّون تل يس

داخليــة حيــن اســتهدفتهم طائــرات أمريكيــة بــال طيــار.
وقــد أعلــن مجاهــدو اإلمــارة اإلســالمية قائمــة كاملــة بأســماء 

الشــهداء المدنييــن الـــ 18 فــي وســائلهم اإلعالميــة. 
وقــال قائــد الشــرطة األفغانــي فــي الواليــة إن القتلــى بالعمليــة 
التــي نفــذت فــي منطقــة )غومــل( يــوم الخميــس مــن عناصــر 

طالبــان وليســوا مــن المدنييــن.
هــذا وقــد أكــد الشــهود وســكان المنطقــة أن الضحايــا من عامة 
المدنييــن. وخالفــاً لتصريحــات المســؤولين الحكومييــن؛ قــال 
نائــب المجلــس المحلــي المدعــو نعمــت هللا بابــري إن جميــع 
ضحايــا الغارتيــن األمريكيتيــن المنفصلتيــن فــي المنطقــة مــن 

عامــة المدنييــن.

ولنــا أن نســأل »يونامــا«، أو بتعبيــر أصــّح »بــوق االحتــالل«، 
ــَم تتعامــى عــن مثــل هــذه الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــالل؟  لِ
هــل الغــرض مــن ذلــك أن ال تثقــل عــبء االحتــالل فــي 
اإلحصائيــات التــي تعّدهــا بعــد الفينــة والفينــة لتلقــي بالئمــة 
قتــل األبريــاء والمدنييــن علــى المجاهديــن؟ أم تبريــر قصــف 
ــم  ــى ه ــن بزعــم أن القتل ــوام المســلمين والمدنيي ــالل لع االحت

ــراء؟! ــاً، وزوراً، وافت ــان، كذب ــن الطالب م
بكثيــر مّمــا يفتــري  ولكــن الشــعب األفغانــي أكثــر وعيــاً 
هــؤالء، ولهــذا فهــو يناصــر المجاهديــن، وخيــر شــاهد علــى 
ــي  ــم ف ــد كل انتصــار له ــن بع ــم المجاهدي ــول احتضانه ــا نق م

المياديــن والمعــارك.
ثــم أنكــى وأســوأ مــن هــذا وذاك، ســكوت الرئيــس الجمهــوري 
ألفغانســتان »أشــرف غنــي« عــن مجــزرة بكتيــكا ومواســاته 
للهنــود الذيــن قتلــوا فــي مشــاهدة عــرض ألعــاب ناريــة 
احتفــاالً ببدايــة الســنة الهندوســية الجديــدة وذلــك عندمــا 
ــات  ــة مخزون ــاب الناري ــن األلع ــرة م أشــعلت شــرارات متطاي

ــد. ــا داخــل المعب منه
وجــاء فــي بيــان صــدر مــن القصــر الرئاســي بكابــول أن 
رئيــس الجمهوريــة أعــرب عــن بالــغ أســفه للحريــق، وأعلــن 
ــي  ــة عــن الشــعب األفغان ــة عــن نفســه ونياب مواســاته أصال

ــق. ــا الحري ــذوي ضحاي ل
تأتــي رســالة مواســاة رئيــس الحكومــة األفغانيــة للهنــود 
فــي الوقــت الــذي ال يــزال فيــه أخرســاً عــن مقتــل 18 مدنيــاً 
ــي،  ــوب األفغان ــكا بالجن ــة بكتي ــي والي ــن ف ــن أمريكيتي بغارتي
األمــر الــذي أثــار ردود فعــل وانتقــادات داخــل وخــارج البــالد.

وليــس لنــا إال أن نقــول تبــاً لمثــل هــذا الرئيــس المتّملــق الــذي 
يــذوب كمــداً علــى قتلــى الكفــار، وال يلقي بــاالً لشــعبه المؤمن، 

فســحقاً ثــم ســحقاً، وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل.

بقلم: عبد هللا
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أفغانستان
في شهر مارس 2016م

إعداد: أحمد الفارسي ملحوظــة: يکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــى الحــوادث والخســائر التــي يتــم االعتــراف بهــا مــن ,,
ــى موقــع اإلمــارة اإلســالمية  ــل العــدّو نفســه، أمــا اإلحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إل قب

والمواقــع اإلخباريــة الموثقــة األخــرى.

حــوى شــهر مــارس فــي طياتــه مكتســبات جهاديــة عظيمــة، تكبــد 
العــدو األجنبــي والعميــل جراءهــا خســائر فادحــة للغايــة، واشــتدت 
ضرامــة القتــال والمعــارك، واعتــرف األعــداء بقــدرات المجاهديــن، 

وفيمــا يلــي تفصيــل ذلــك:

■ خسائر المحتلين األجانب:
دلــت شــواهد كثيــرة علــى أّن المحتليــن تكبّــدوا خســائر فــي شــهر 
ــقطوا  ــتطاعوا أن يس ــال اس ــن األبط ــة أّن المجاهدي ــارس، خاص م
ــوا بشــيء.  ــم يعترف ــن ل ــرات لألعــداء، إال أّن المحتلي ــض الطائ بع
فيبقــى عــدد قتلــى المحتليــن فــي العــام الحالــي 3 قتلــى، كانــوا قــد 

قُتلــوا فــي شــهر ينايــر.

■ الخسائر في صفوف العمالء:
ــس  ــاد، ولي ــي ازدي ــداء ف ــائر األع ــات أّن خس ــن اإلحصائي ــدو م يب
ــي  ــائر الت ــع الخس ــى جمي ــي عل ــة أن نأت ــذه العجال ــي ه ــعنا ف بوس
تكبدهــا العــدّو العميــل مــن قبــل المجاهديــن، غيــر أنــا ســنذكر بعــض 

هــذه الخســائر بإيجــاز:
فــي 1 مــن مــارس، قــام مجاهــد متســلل لصفــوف العــدّو فــي 
مديريــة شــاه وليكــوت بواليــة قندهــار بقتــل 5 مــن أفــراد الشــرطة، 
ــخ 24  ــالمية. وبتاري ــارة اإلس ــدي اإلم ــوف مجاه ــق بصف ــم التح ث
مــن هــذا الشــهر أيضــاً قــام مجاهــد مختــرق لصفــوف العمــالء فــي 
مديريــة أرغنــداب فــي نفــس الواليــة المذكــورة بقتــل 7 مــن مليشــيا 

الصحــوات.
ــي  ــيا ف ــن المليش ــل 32 م ــارس، قُت ــن م ــاء 2 م ــوم األربع ــي ي وف
مديريــة بهــارك بواليــة بدخشــان. وبعــد يوميــن مــن هــذه الحادثــة 
قُتــل موظــف فــي وزارة الداخليــة بالســكاكين مــن قبــل رجــل 
مجهــول. وفــي يــوم األحــد 6 مــن هــذا الشــهر، قتــل نائــب منطقــة 

12 وموظــف إدارة االســتخبارات فــي مدينــة قندهــار.
ــل  ــوم العاشــر قُت ــى الي ــذا الشــهر وحت ــن ه ــوم الســابع م ــي الي وف

أفغانستان في شهر
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مــا ال يقــل عــن 4 قــادة للصحــوات فــي مديريــة أنــدر بواليــة 
غزنــي و5 قــادة للشــرطة فــي مديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد 
ــن  ــات المجاهدي ــود جــراء هجم ــى عشــرات الجن ــة إل باإلضاف

علــى قواعدهــم وثكناتهــم.
فــي يــوم الثالثــاء 15 مــن مــارس، قتــل القائــد األمنــي لمديرية 
دواب بواليــة نورســتان. وفــي يــوم الثالثــاء 20 مــن مــارس، 

قُتــل قائــد الشــرطة فــي مديريــة جلريــز بواليــة ميــدان وردك.
وفــي 21 مــن نفــس الشــهر قتــل قائــد للمليشــيا فــي مديريــة 
أنــدر بواليــة غزنــي. وفــي يــوم الجمعــة 25 مــن مــارس قتــل 
10 عمــالء بينهــم الجنــرال خــان آغــا وأُصيــب العشــرات فــي 

هجــوم استشــهادي بمديريــة دامــان.
وفــي 28 مــن مــارس، هاجــم مجاهــدو اإلمــارة اإلســالمية قائد 
ميليشــي ظالــم يدعــى "نجيــب تنــدر" فــي منطقــة "جلتــن" 
ــل  ــا أســفر عــن مقت ــة لوجــر، مم ــرك بوالي ــة بركــي ب بمديري

القائــد علــى الفــور.

■ خسائر األعداء المادية:
عــالوة علــى مــا خســر العــدّو خــالل هــذا الشــهر مــن الثكنــات 
العســكرية  والمعــدات  اآلليــات  مــن  فيهــا  بمــا  والقواعــد 
القــرى  بعــض  وكذلــك  والخفيفــة،  الثقيلــة  واألســلحة 
والمديريــات التــي هــرب منهــا، فــإن المجاهديــن األبطــال 
اســتطاعوا أن يســقطوا مروحيتيــن لألعــداء فــي 18 مــن 
ــة  ــي مديري ــد وف ــة هلمن ــي بوالي ــة نادعل ــي مديري ــارس ف م
نــاري بواليــة كونــر فــي 29 مــن نفــس الشــهر، ولقــي الجنــود 
ــد.  ــم أح ــُج منه ــم ين ــم ول ــا مصرعه ــى متنه ــوا عل ــن كان الذي
ــارة اإلســالمية  ــال اإلم ــا، أســقط أبط ــا ذكرن ــى م وعــالوة عل
فــي 30 مــن هــذا الشــهر طائــرة نفاثــة مــن طــراز "اف 16" 
ــرف  ــم يعت ــة، ول ــرام الجوي ــدة باغ ــار قاع ــي مط ــقطت ف فس
العــدّو بســقوطها إال أنهــم قالــوا بــأّن الطيــار قــد نجــا. وتقــّدر 

ــي. ــون دوالر أميرك ــرة بـــ 100 ملي ــذه الطائ ه

■ االنضمام لصفوف المجاهدين وأسر األعداء:
اإلدارات  مــن جنــود وموظفــي  343 جنديــاً  انضــّم زهــاء 
المختلفــة خــالل شــهر مــارس لصفــوف اإلمــارة اإلســالمية، 
ومــن أراد تفصيــل ذلــك، فليراجــع التقريــر الخــاص بهــذا 

الصــدد والــذي نشــره موقــع اإلمــارة اإلســالمية.
فــي يــوم الجمعــة 11 مــن مــارس، التحــق 65 مــن الشــرطة 
فــي مديريــة خــاص بواليــة أروزجــان – بأســلحتهم وعتادهــم 
–  بصفــوف المجاهديــن. وفــي 13 مــارس، انضــّم 5 مــن 
ــر  ــة لوغ ــرك بوالي ــي ب ــة برك ــي مديري ــوات ف ــيا الصح مليش
ــود  ــن جن ــارس، التحــق 10 م ــن م ــي 26 م ــن. وف بالمجاهدي
الجيــش فــي مديريــة شــيرزاد بواليــة ننجرهــار بالمجاهديــن.

■ عمليات العزم:
بــدأت عمليــات العــزم بالشــدة وبعــزم المجاهديــن المتيــن، 
وبالمعنويــات المرتفعــة، وكان لهــا مكتســبات كبيــرة منقطعــة 

النظيــر طــوال ســنوات االحتــالل الـــ 14 الماضيــة، مّمــا أربــك 
ــذا  ــالل ه ــال خ ــدون األبط ــتطاع المجاه ــه. واس ــدّو وأرعب الع
الشــهر أن يبســطوا ســيطرتهم علــى ثكنــات العــدو و قواعــده 
المحصنــة، وأن يغنمــوا مئــات الدبابــات والعربــات والســيارات 

مــن يــد العــدّو.
وفيما يلي نأتي على أبرز هذه األحداث:

فــي يــوم الثالثــاء 1 مــن مــارس، طــّوق المجاهــدون األبطــال 
تحــت  وجعلوهــا  أروزجــان  بواليــة  خارخــوردي  مديريــة 
ــا. ــيطرتهم عليه ــطوا س ــل بس ــار طوي ــد حص ــار، وبع الحص

وفــي 3 مــن مــارس اســتطاع المجاهــدون أن يطهــروا منطقــة 
تريــالق االســتراتيجية بمديريــة صيــاد بواليــة ســربل مــن 
ــى  ــك الفتوحــات واالنتصــارات كانــت عل لــوث األعــداء. وكذل
قــدم وســاق جنــوب غربــي البــالد، ففــي يــوم الثالثــاء 5 مــن 
ــد  ــد بي ــة هلمن ــز والي ــي مرك ــرة ف ــارس ســقطت قاعــدة كبي م

ــن.  المجاهدي
ــة  ــك بوالي ــة جريش ــهدت مديري ــهر ش ــذا الش ــن ه ــي 9 م وف
ــة  ــن. وراح ضحي ــل المجاهدي ــد هجمــات واســعة مــن قب هلمن
هــذه الهجمــات 5 مــن قــادات العــدو وعشــرات الجنــود قتلــى 
اســتطاع  مــارس  مــن   15 الثالثــاء  يــوم  وفــي  وجرحــى. 
مديريــة  علــى  ثانيــة  ســيطرتهم  يبســطوا  أن  المجاهــدون 

خانشــين بواليــة هلمنــد.
وفــي اليــوم ذاتــه، قتــل مــا ال يقــل عــن 30 جندياً في اشــتباكات 
بمديريــة  دهــراود  مديريــة  فــي  العمــالء  مــع  المجاهديــن 
أرزجــان. وكثــف المجاهــدون فــي نفــس اليــوم هجماتهــم فــي 

ــة. ــي هــذه الوالي ــة تشارشــينوي ف مديري
ــالمية  ــارة اإلس ــال اإلم ــتهدف أبط ــارس اس ــن م ــي 28 م وف
مبنــى البرلمــان بالصواريــخ. وفــي نفــس التاريــخ، هاجــم 
مجاهــدو اإلمــارة اإلســالمية نقطــة أمنيــة للعــدو فــي منطقــة 
اوباشــك بلشــكرجاه مركــز واليــة هلمنــد، فقتــل 6 جنــود 
المجاهــدون  وغنــم  بجــروح،  آخريــن   5 وأصيــب  عمــالء 
رشاشــاً ثقيــالً، و3 كالشــنكوفات، وتجهيــزات أخــرى. وبعدهــا 
وصــل شــرطيين آخريــن للمســاعدة حيــث وقعــوا فــي انفجــار 
لغــم، وقتــل 5 جنــود بينهــم القائــد "معصــوم"، ودمــرت 

ــل. ــكل كام ــيارتهم بش س

■ االعتراف بالعجز أمام تصاعد قدرات المجاهدين:
الهجمــات المتكــررة األخيــرة فــي البــالد، والهزائــم المتتاليــة 
للجنــود العمــالء والشــرطة، دلــت داللــة واضحــة علــى عجــز 

اإلدارة العميلــة وضعفهــا الشــديد.
قــال وزيــر الدفــاع األميركــي الســابق يــوم الســبت 5 مــن 
مــارس فــي حــوار مــع قنــاة الجزيــرة بــأن إمــداد القــوات 
ــارات  ــك؛ ألن الملي ــر مضح ــورة أم ــائل المتط ــة بالوس الجوي
مــن الــدوالرات أنفقــت لتدريــب وتســليح القــوات العميلــة 

بكابــول إال أنهــا بقــت عاجــزة عــن مكافحــة الطالبــان.
وضمــن سلسلســة االعترافــات بتصاعــد قــدرات المجاهديــن؛ 
حــّذر القائــد األمنــي لواليــة غزنــي فــي 12 مــن مــارس مــن 
أن الحكومــة إذا لــم تبعــث بالمســاعدات فــوراً فستســقط بأيــدي 
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الطالبــان.
واعتــرف أشــرف أخيــراً بفشــله يــوم الثالثــاء 22 مــن مارس، 
حيــث قــال بأنــه فشــل بالوفــاء بعهــوده التــي وعــد بهــا النــاس.

ــن  ــي 24 م ــكا ف ــي أمري ــوب BBG  ف ــت مؤسســة جل وأعلن
مــارس بــأن أكثــر مــن %80 مــن الشــعب األفغانــي غيــر 

راضيــن مــن حكومــة كابول.

■ ضحايا الشعب:
االحتــالل  اســتهدف  لقــد 
شــعبنا المضطهــد منــذ أول 
يــوم الحتاللــه البــالد، فتــارة 
ــارة  ــوائي وت ــف العش بالقص
آخــر  وحينــاً  بالصواريــخ 
بالنيــران المباشــرة وغيــر 
ــل منهــم مــن  المباشــرة، فقت
مــن جــرح،  قتــل، وجــرح 
والجرائــم مســتمرة. كمــا أنــه 
األبريــاء  باعتقــال  أســرف 

وزج بهــم فــي الســجون.
ــي الضــزء  وســنلقي فيمــا يل
ــوادث،  ــك الح ــرز تل ــى أب عل
ذلــك  تفصيــل  شــاء  ومــن 
موقــع  تقريــر  فليراجــع 

اإلســالمية. اإلمــارة 
فــي 8 مــن مــارس، تداولــت 

وســائل اإلعــالم مقطعــاً تظهــر فيــه الشــرطة فــي واليــة 
قندهــار يعذبــون شــاباً ويقومــون بســحله علــى الســيارة كــي 
يعتــرف بأنــه مــع المجاهديــن. ويبــدو فــي الشــريط أّن جنديــاً 

ــه. ــد أن يقطــع لحم ــك الشــاب يري آخــر يعــض بأســنانه ذل
ــي  ــاب ف ــل ش ــش بقت ــود الجي ــام جن ــارس ق ــن م ــي 11 م وف
ــح  ــد فت ــن الغ ــا كان م ــي، ولم ــة غزن ــاغ بوالي ــره ب ــة ق مديري
الجنــود العمــالء نيرانهــم علــى عــوام المســلمين الذيــن كانــوا 

ــد. ــة هلمن ــز والي ــي مرك يســتقلون ســيارة ف
وفــي يــوم الســبت 26 مــن مــارس قصــف المحتلــون مديريــة 
ــن  ــا أودى باستشــهاد العشــرات م ــد مم ــة هلمن مارجــه بوالي

ــاء. ــن األبري المواطني

■ في ميدان السياسة:
لقــد اكتســبت اإلمــارة اإلســالمية بفضــل هللا ســبحانه وتعالــى، 
بجانــب النشــاطات العســكرية، مكتســبات عاليــة وعظيمــة فــي 
ــة  ــدت جلســة رباعي ــذا الشــهر انعق ــي ه ــال السياســة. فف مج
فــي اســالم آبــاد وظــّن األعــداء بــأّن اإلمــارة اإلســالمية 
تشــترك فيهــا إال أنهــم خابــوا وفشــلوا بــأّن اإلمــارة اإلســالمية 

لــم تســاهم فيهــا ولــم ترســل ممثليهــا فيهــا.
إال  الطالبــان  أمــام  ليــس  بأنّــه  وهــددت  أميــركا  فانفعلــت 
ــرت  ــرب، فنش ــاوض أو الح ــا التف ــا إّم ــث لهم ــن ال ثال طريقي
اإلمــارة اإلســالمية عبــر موقعهــا الرســمي بيانــاً بأنهــا ال 

ــا  ــركا قدرته ــت أمي ــد جّرب ــا، وق ــركا وال تحذيراته ــاف أمي تخ
طيلــة ســنوات االحتــالل الـــ 14 الماضيــة وأمامهــا طريــق 
واحــد وهــو أن تنتهــي عــن حماقتهــا وتتــرك أفغانســتان فــوراً.

بــأن  أثبــت  الموقــف السياســي لإلمــارة اإلســالمية  وهــذا 
المجاهديــن أصــالً، وإال  نفــوذ علــى  لهــا  ليــس  باكســتان 

ــرف  ــي هــذه المفاوضــات، واعت ــوس ف ــى الجل ألرغمتهــم عل
ــة  ــة العميل ــن للحكوم ــيين الموالي ــض السياس ــر بع ــذا األم به
ومــن بينهــم أنــور الحــق األحــدي وزيــر المالــي األســبق.

■ اإلدارة العميلة وحقوق المرأة:
لقــد ظــّن أدعيــاء حقــوق المــرأة بأنهــم يحســنون وضــع 
حقــوق المــرأة مــع مجــيء هــذه الحكومــة العميلــة فــي كابــول، 
ــر  ــي تقري ــوم. فف ــد ي ــاً بع ــزداد ســوء يوم إال أن أوضاعهــن ت
نشــرته األمــم المتحــدة فــي 8 مــن مــارس  بــأّن وضــع المــرأة 
فــي أفغانســتان تــأزم أكثــر بنســبة %37 مقارنــة بالســنة 
الماضيــة؛ فالتحــرش واإليــذاء فــي الجامعــات بــات أمــراً 

ــالل المشــؤوم. ــل االحت ــي ظ ــي أفغانســتان ف ــاً ف روتيني

■ عودة المحتلين:
يّدعــي المحتلــون أنهــم تركــوا أفغانســتان مــن ناحيــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى عندمــا ســيطر المجاهــدون علــى بعــض المناطق 
والمديريــات، أعلنــت أميــركا فــي 3 مــن مــارس بأنها سترســل 
1000 جنــدي آخــر إلــى أفغانســتان. وقــال الجنــرال كمبــل فــي 
15 مــن هــذا الشــهر بأنهــم بصــدد اســتئناف عمليــات القصــف 

علــى أفغانســتان مــرة أخــرى.
ــدا يــوم االثنيــن 14 مــن مــارس أنهــا  هــذا وقــد أعلنــت إيرلن

أخرجــت آخــر دفعــة مــن جنودهــا مــن أفغانســتان.
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شهداؤنا األبطال

ــوي ــاة المول ــى حي إل
ســيد محمد الحقاني
ــى« ــه اهلل تعال »رحم

بقلم: عبدالروف حكمت

توفــي  2016/1/2م  الموافــق  1437/3/22هـــ  بتاريــخ 
الشــخصية المعروفــة فــي اإلمــارة اإلســالمية المولــوي ســيد 
محمــد الحقانــي رحمــه هللا تعالــی وتغّمــده بواســع جنانــه. 
ــل  ــال لع ــاج الم ــن الح ــي ب ــد الحقان ــوي ســيد محم ــد المول ُول
محمــد فــي ســنة  1972م فــي أســرة ُعرفــت بالتديــن والعلــم  
فــي قريــة )محلــه جــات( بمديريــة )دنــد( بالقــرب مــن مدينــة 
)قندهــار(. كان رحمــه هللا تعالــی أكبــر إخوتــه، وكان قــد بــدأ 
ــد الدراســة  ــراً. وبع ــة وهــو الزال صغي ــوم الديني دراســة العل
ــد  ــد أح ــب للدراســة عن ــت ذه ــي البي ــه ف ــی أبي ــة عل االبتدائي
ــوي )الل محمــد(  ــه وهــو المول العلمــاء الفضــالء فــي منطقت
الــذي كان جــّده ألمــه، ودرس أولــی كتــب العلــم الشــرعي 
عنــده. وقبــل أن يســافر لطلــب العلــم إلــی خــارج البلــد، 
ــوي  ــة )قندهــار( ومنهــم )المول ــد أهــم علمــاء مدين درس عن
حميــدهللا جــان آخنــدزاده( و)المولــوي عبيــدهللا جــان الثانــي( 
و)المولــوي عبدالعلــي( كمــا درس فــي )المدرســة األحمديــة( 
فــي مدينــة قندهــار. وبعــد ذلــك ســافر لطلــب العلــم فــي أكبــر 
مــدن باكســتان وهــي مدينــة )كراتشــي( وواصــل دراســته فــي 

مدارســها.

■ حبّه وشغفه بالعلم:
ــم  ــه ل ــول عــن نفســه أن ــي يق ــد حقان  كان الشــيخ ســيد محم
ينشــغل بــأّي عمــل أخــر أثنــاء دراســته للعلــم الشــرعي. 
ويعتــرف أقربــاؤه وزمــالؤه أيضــاً بجّديتــه واجتهــاده فــي  

ــم.  ــب العل طل
وبعــد أن أمضــی الشــيخ الحقانــي بعــض الزمــن في طلــب العلم 
ــتان  ــة بلوشس ــی والي ــا إل ــل منه ــي( انتق ــة )كراتش ــي مدين ف
وواصــل دراســته فــي مدرســة )شــالدرة( المعروفــة فــي مدينة 
)كويتــا(. وبعــد دراســة ســنتين فيهــا انقتــل منهــا إلــی مدرســة 

مشــهورة أخــری وهــي مدرســة الجامعة اإلســالمية األشــرفية 
ــا  ــی أن  أنهــی فيه ــا دراســته لســبع ســنوات إل وواصــل فيه

دراســته الشــرعية. 
يقــول الشــيخ المــال محمــد حســن آخنــد خــال الشــيخ الحقانــي 
رحمــه هللا أّن األخيــر كان لــه شــغف عظيــم بطلــب العلــم. كان 
يــدرس فــي مدينــة )كويتــا( القريبــة مــن بلــده واليــة قندهــار 
فــي أفغانســتان إال آنــه كان يُمضــي أكثــر مــن ســنة فــي 
المدرســة واليذهــب إلــی بيتــه. وحيــن كان يذهــب إلــی بيتــه 

ــم ومدارســته.  ــب العل ــاك أيضــاً كان ال ينشــغل إال بطل هن
و فــي عــام 1994م حيــن تشــكلت حركــة طالبــان فــي )قندهار( 
كان الشــيخ الحقانــي فــي نهايــة ســنة تخرجــه، وكان يــدرس 

كتــب الصحــاح فــي األحاديــث فــي المدرســة األشــرفية. 
ــدد  ــاء الج ــج العلم ــل تخري ــد حف ــن ُعق ــخ 1994م حي وبتاري
ــاً  ــي أيض ــد الحقان ــيد محم ــيخ س ــم الش ــن بينه ــن كان م الذي
كانــت حركــة الطالبــان تتّجــه بقواتهــا لالســتيالء علــی مدينــة 
قندهــار بعــد الســيطرة علــی مديريــات )پنجوايــی( و)دنــد( و) 
بولــدك(، وقــد ســيطروا بالفعــل علــی المدينــة بعــد يوميــن مــن 

ــة. ــا المجموعــات المتحارب ــا، وطــردوا منه تحركهــم نحوه
فــي األحاديــث  تخــّرج  الحقانــي  الشــيخ ســيد محمــد  كان 
النبويــة علــی الشــيخ أبــي عبــدهللا نورحبيــب الســواتي، 
ووضــع أكبــر علمــاء )قندهــار( شــيخ الحديــث المولــوي 
ــی رأســه  ــة التخــرج عل ــاء آخــرون عمام ــر وعلم عبدالبصي

ــد. ــذا البل ــي ه ــاء ف ــن العلم ــرف بي ــو الع ــا ه كم

■ استراحة لثالثة أيام فقط: 
يقــول خــال الشــيخ ســيد محمــد الحقانــي المــال محمــد حســن: 
)بعــد حفــل تخريــج الشــيخ ســيد محمــد الحقانــي توّجهنــا 
مــن مدينــة )كويتــا( الباكســتانية إلــی مدينــة )قندهــار( ولكنــا 
وجدنــا طريــق )بولــدك( مســدوداً أمامنــا فــي الحــدود بســبب 
هجــوم طالبــان علــی مدينــة )قندهــار(. وبعــد أن ســيطر 
ــا نحــن أيضــا إليهــا، واســتراح  ــة دخلن ــی المدين ــان عل الطالب
الشــيخ ســيد محمــد فــي بيتــه لثالثــة أيــام فقــط، وفــي اليــوم 
ــا.  ــي إطاره ــة ف ــدأ الخدم ــان، وب ــة طالب ــع التحــق بحرك الراب
ــی أن  ــالمية إل ــارة اإلس ــار اإلم ــي إط ــة ف ــي الخدم ــتمر ف اس

ــی.  ــه هللا تعال ــة رحم ــه المني وافت
يقــول خــال الشــيخ حكايــة عــن أّم الشــيخ رحمــه هللا تعالــی: 
ــي  ــا ف ــا ابنه ــش معه ــت أن يعي ــة كان ــرة ألم ــة الكبي إّن األمني

نظرة



23مجلة الصمود  -  العدد 121    |    رجب 1437هـ  -  أبريل 2016م |

البيــت لتقــّر عيناهــا برؤيــة ابنهــا البــار الشــريف الــذي عــاش 
بعيــداً عنهــا لزمــن طويــل، إال أّن أمنيتهــا هــذه لــم تتحقــق، ألّن 
الشــيخ كان قــد أمضــی حيــاة طويلــة فــي طلــب العلــم الشــرعي 
بعيــداً عــن أهلــه، وبعــد التخــرج حيــن عــاد إليهــم لــم يجلــس 
عندهــم إال لثالثــة أيــام فقــط، وبعدهــا انشــغل بالجهــاد والخدمة 
فــي صــف الحركــة، وكان يُمضــي فتــرات طويلــة خــارج البيــت 

إلــی أن توفــي فــي هــذا الطريــق رحمــة هللا تعالــی. 

■ خدماته ومسؤولياته في اإلمارة اإلسالمة: 
ــة  ــي حرك ــي مــن الســابقين ف ــد الحقان كان الشــيخ ســيد محم
ــة  ــي الحرك ــه ف ــدأ عمل ــد ب ــی ق ــه هللا تعال ــان. وكان رحم طالب
بــإدارة الثقافــة واإلعــالم لواليــة )قندهــار(. كانــت رئاســة 
الثقافــة واإلعــالم فــي قندهــار قــد تحولــت إلــی وكــر مــن 
أوكار الفســاد وتنــاول الحشــيش والمخــدرات األخــری، وكان 
قــد اجتمــع فيهــا المفســدون والمنحطّــون خلقيــاَ، ولكــن حيــن 
تولــی الشــيخ ســيد محمــد الحقانــي إدارتهــا حّولهــا مــّرة 
ــان  ــن ســيطر الطالب ــة. وحي ــم والثقاف ــز للعل ــی مرك أخــری إل
علــی مدينــة قندهــار اســتطاعوا خــالل أقــل مــن شــهر ونصــف 
الشــهر أن يبــدأوا مــّرة أخــری إصــدار جريــدة )طلــوع أفغــان( 
ــار.  ــي قنده ــة ف ــد المعروف ــن الجرائ ــت م ــة، وهــي كان اليومي
ــي )خالفــت(  ــك شــّغلوا إذاعــة قندهــار، وأصــدروا مجلّت وكذل
ــد  ــی ق ــه هللا تعال ــد رحم ــار(. وكان الشــيخ ســيد محم و)كنده
كتــب عــّدة مقــاالت لجريــدة )طلــوع أفغــان( فــي األيــام األولــی 
مــن إعــادة إصدارهــا. كان الشــيخ الحقانــي فــي البدايــة نائــب 
ــی  ــّم ارتق ــار( ث ــة )قنده ــة واإلعــالم لوالي ــس إدارة الثقاف رئي
ــي  ــه ف ــاء خدمت ــة أثن ــات جليل ــّدم خدم ــد ق ــی رئاســتها، وق إل

ــة.  ــك الوظيف تل
اإلمــارة  وإعــالن  كابــل  العاصمــة  علــی  الســيطرة  وبعــد 
اإلســالمية ُعيــن الشــيخ ســيد محمــد الحقانــي نائبــآ إلدارة 
مكتــب الشــؤون )وهــي أعلــی إدارة فــي القصــر الرئاســي 
وصاحبهــا يكــون بمرتبــة وزيــر( ثــم عيّــن رئيســاً لهــذه 

اإلدارة. 
و بمــا أّن جميــع اإلدارت فــي البلــد كانــت منهــارة قبــل ســيطرة 
الطالبــان علــی الحكــم، كان مــن أولويــات الطالبــان تفعيــل 
اإلدارات وإعادتهــا للعمــل مــّرة أخــری، فــكان للشــيخ الحقانــي 

اليــد الطولــی فــي هــذا المجــال. 
يقــول الشــيخ الحقانــي عــن هــذا العمــل فــي إحــدی مذكراتــه 
تخضــع  الشــرقية  الواليــات  بــدأت  )حيــن  الفتــرة:  لتلــك 
ــة خاصــة برئاســة المــال  ــة لجن ــان أرســلت الحرك ــم طالب لحك
ــة،  ــي المناطــق المفتوح ــل اإلدارات ف ــي لتفعي ــن تراب نورالدي
فبــدأت اللحنــة تضــع التشــكيل اإلدارة لــكل واليــة، وتُفعــل 
واليــة  إلــی  الذهــاب  بعــد  المثــال  ســبيل  فعلــی  اإلدارات، 
)ننجرهــار( عيّنــوا الشــهيد المولــوي إحســان هللا إحســان 
واليــاً لتلــك الواليــة، كمــا عيّنــوا رؤســاء أيضــا لــإلدارات فــي 
تلــك الواليــة. وحيــن تمــت الســيطرة علــی العاصمــة )كابــل( 
عيّنــت فــي البدايــة مــن قبــل أميرالمؤمنيــن المــال محمــد عمــر 
لجنــة مكونــة مــن ســتة أشــخاص لتســيير األمــور، وبعــد أيــام 

تمــت ترقيــة رؤســاء اإلدارات العامــة فــي واليــة قندهــار إلــی 
مرتبــة الــوزراء والقائميــن باألعمــال إلدارة الحكومــة الجديــدة 
فــي )كابــل(. وهكــذا  ُســّد فــراغ الحكــم بشــكل عاجــل فــي البلــد 

ــد(.  ــي البل ــة ف ــة اإلداري ــدأت الجهــود لإلصــالح والتنمي وب
ــب إدارة  ــي مكت ــل ف ــة العم ــن طبيع ــه ع ــي مذكرات ــب ف ويكت
الشــؤون فــي القصــر الرئاســي: )كانــت إدارة مكتــب الشــؤون 
ــت  ــة، وكان ــة لشــؤون اإلدارات الحكومي ــز مراقب ــة مرك بمثاب
جميــع  مــن  والتقاريــر  واالقتراحــات  العرائــض  جميــع 
ــب رئاســة  ــی مكت ــّدم إل ــات تُق ــوزارات والرئاســات، والوالي ال
ــب  ــق مكت ــن عــن طري ــر المؤمني ــب أمي ــی مكت ــوزراء، وإل ال

الشــؤون.  إدارة 
يُعتبرعضــو مجلــس  الشــؤون كان  إدارة  أّن رئيــس  وبمــا 
ــوزراء  ــب رئاســة ال ــر مكت ــة مدي ــوم بوظيف ــوزراء، كان يق ال
ــيق  ــي التنس ــبباً ف ــل س ــي العم ــة ف ــذه اآللي ــت ه ــاً، وكان أيض

والشــفافية فــي الشــؤون الحكوميــة. 
كان مجلــس الــوزراء ينعقــد كل يــوم األربعــاء، وقبــل انعقــاد 
المجلــس كانــت المواضيــع التــي تتــّم مناقشــتها تُعــّد فــي ورقــة 
ــات  ــی الجه ــغ إل ــل رئاســة إدارة الشــؤون وتبلّ ــن قِبَ ــل م عم

ذات الصلــة بهــا عــن طريــق هــذه اإلدارة(. 
ــن الشــيخ ســيد  ــب إدارة الشــؤون ُعيّ ــي مكت ــل ف ــد العم و بع
محمــد الحقانــي ســفيراً لإلمــارة اإلســالمية فــي )إســالم آبــاد( 
إال أنــه أعيــد إلــی وظيفتــه الســابقة مــّرة أخــری بعــد أقــّل مــن 
ــد  ــه كان ق ــاد. وبمــا أن ــه ســفيراً فــي إســالم آب ســنة مــن عمل
اكتســب تجربــة وكفــاءة فــي هــذه الوظيفــة الهامــة أُبقـِـَي فيهــا 

إلــی أن هجمــت أمريــكا علــی أفغانســتان. 
ــری  ــرة األخ ــدن الكبي ــل( والم ــة )كاب ــالل العاصم ــد احت و بع
ــی  ــن إل ــكيالت المجاهدي ــال تش ــد انتق ــكا، وبع ــل أمري ــن قب م
المناطــق الريفيــة، بــدأ المجاهــدون الجهــاد المســلح ضــّد 
الغــزاة المحتليــن، واســتمّر الشــيخ ســيد محمــد الحقانــي أيضــاً 
ــي  ــن ف ــی أن تعيِّ ــّدة إدارات إل ــي ع ــة ف ــة الجهادي ــي الخدم ف
عــام 2007م مســاعداً للجنــة الثقافــة واإلعــالم، ونــذر حياتــه 
فــي هــذه المجــال أيضــا بــكل جّديــة وإخــالص، وبــدأ يواصــل 
جهــاده اإلعالمــي ضــّد الهجــوم الكفــري، ووقــف بــكل صمــود 
وتفــان إلــی جانــب رئيــس لجنــة الثقافــة واإلعــالم فــي مقاومــة 
التيــار الثقافــي الغربــي الجــارف بإعــداد جيــل جديــد مــن رجال 

اإلعــالم الجهــادي . 
ــي ضــّد أفغانســتان كان  ــا أّن الهجــوم العســكري األمريك وكم
يقــف وراءه تحالــف عســكري واســع وقــوي، فكذلــك كان 
الهجــوم  اإلعالمــي والثقافــي الغربــي المصاحــب للهجــوم 

ــامالً.  ــاً وش ــا قوي ــكري أيض العس
و إّن العمــل اإلعالمــي المقــاوم مــن قبــل المجاهديــن ضــّد 
الهجــوم الغربــي أيضــا كان قويــاً مــن حيــث الحجــم والتأثيــر 
ودقــة التطبيــق. وقــد ألجــأت قــوة العمــل اإلعالمــي للمجاهديــن  
العــدّو لالعتــراف بقــوة عمــل المجاهديــن اإلعالمــي وســرعته 
وتأثيــره القــوي، وكان الشــيخ ســيد محمــد الحقانــي أحــد 
الجنــود الباســلين فــي هــذه المعركــة إلــی جانــب إخوانــه 
ــه  ــی أن يُثيب ــن، نســأل هللا تعال ــن المجاهدي ــاب والصحفيي الكت

ــه.  ــه خدمات ــل من ــی هــذا العمــل، وأن يتقب عل
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■ سيد محمد الحقاني في ذاكرة إخوانه: 
يقــول المولــوي أميرخــان متقــي رفيــق درب الشــيخ الحقانــي 
لزمــن طويــل عــن شــخصية الشــيخ: )إّن الشــيخ ســيد محمــد 
يكــّن حبــأ وإخالصــاً  الحقانــي كان عالمــاً حصيفــاً، وكان 
عظميــن للجهــاد ولإلمــارة اإلســالمية. كان رحمــه هللا تعالــی 
يتمتّــع بكفــاءة عاليــة فــي مجــال العمــل اإلداري. وكان يحمــل  
فــي قلبــه حبـّـاً ووفــاًء خالصيــن إلخوانــه. كان صاحــب مبــادرة 
ــم آلالم عامــة الشــعب ويفــرح  وابتــكار فــي العمــل، وكان يتألّ

لفرحهــم(. 
ــمي  ــدث الرس ــي المتح ــيخ الحقان ــخصية الش ــن ش ــول ع ويق
لإلمــارة اإلســالمية األســتاذ ذبيــح هللا المجاهــد: )كان الشــيخ 
ســيد محمــد الحقانــي علمــاً فــي قــول الحــق وفــي رؤيتــه 

وســمعه والعيــش فــي حــدوده. وكان حينمــا يتيقــن 
مــن صحــة طريقــه وموقفــه كان ال ينصرف 

ــا كان  ــروف مهم ــة ظ ــت أي ــه تح عن
أحــداً  يُحابــي  ال  كان  الثمــن. 

ــّض  ــي ف ــق ف ــة الح ــي مقابل ف
المنازعــات والمشــاجرات، 

وكان ال يصرفــه الحــزن 
اتبــاع  عــن  والغضــب 
حياتــه  عــاش  الحــق. 
الحــق،  ومــع  للحــق 
وفــي ســبيل الــذود عن 
ــه  ــت روح ــق فاض الح

إلــی هللا تعالــی(. 
و يقــول المحــدث اآلخر 

اإلســالمية  لإلمــارة 
يوســف  القــاری محمــد 

شــخصية  عــن  األحمــدي 
تعالــی:  هللا  رحمــه  الشــيخ 

بشــكل  يوصينــي  الشــيخ  )كان 
متكــّرر بالتفانــي واإلخــاء الصــادق 

ــي  ــّل ف ــل. ألّن الِغ ــي العم ــوة ف ــع اإلخ م
ــير  ــی س ــلباً عل ــر س ــوة يؤثّ ــاه اإلخ ــوب تج القل

العمــل. كان يُســعده جــّو األُخــّوة والتفانــي بيــن إخوانــه. 
وكان يكــره التظاهــر والمــراءآة والســمعة، وكان مــن العبــاد 

المخلصيــن والقريبيــن مــن هللا تعالــی(. 
ــم  ــوي عبدالرحي ــي المول ــل السياس ــب والمحل ــدث الكات ويتح
ثاقــب عــن شــخصية الشــيخ رحمــه هللا ويقــول: )مــع أّن 
ــراً  ــه مدي ــاش حيات ــد ع ــي كان ق ــد الحقان ــيد محم ــيخ س الش
ألعلــی اإلدارات السياســية والدبلوماســية إال أنــه لــم يكــن 
ــداً، بــل كان يســعی دومــاً أن يســتفيد  يترفــع علــی إخوانــه أب

ــل(.  ــال العم ــي مج ــه ف ــم إخوان ــارب وعل ــن تج م
ويقــول الكاتــب األفغانــي المعــروف المــالّ عتيــق هللا عزيــزي 
عــن شــخصية الشــيخ الحقانــي: )كنــت عندمــا التقــي بالشــيخ 
ســيد محمــد الحقانــي أيمــع منــه مــا ينفعنــي كثيــراً فــي العمــل، 
ولــم أســمع منــه نســبة أّي عمــل إلــی نفســه، بــل كان يعتبــر 

جميــع اإلنجــازات فــي العمــل حصيلــة جهــود إخوانــه(. 

الفقيــد  شــخصية  عــن  أســرته  وأفــراد  أشــقّاؤه  ويتحــدث 
بعيــداً  كان  عاداتــه.  فــي  فريــداً  الشــيخ  )كان  ويقولــون: 
ــا كان يحــدث أن يحســده  ــراً م ــن، وكثي عــن الحســد والضغائ
شــخص أو يُحزنــه، فبــدل أن يستســمحه الجانــب اآلخــر كان 
هــو الــذي يبــادر ويذهــب إلــی بيــت ذلــك الشــخص ليســّد 
بذهابــه طريــق الشــيطان إلــی النفــوس. فــإن كان يتــواری منــه 
الجانــب المقابــل كان يجلــس فــي بيتــه ويطلــب مــن أهــل بيتــه 
ــر ضــروري.  ــي أم ــه يحتاجــه ف ــه متذّرعــاً أنّ أن يحضــروه ل
وبمثــل هــذا الُخلُــق الحســن كان يطيّــب النفــوس ويضطــر 

اآلخريــن لمصاحبتــه وموخاتــه. 
كان الشــيخ دومــاً يوصــي إخوانــه بصلــة الرحــم وعــدم قطعــه. 
وكان يلــحُّ عليهــم بــأن يُحســنوا إلــی األخريــن احتســاباً وتديّنــا 
وإن أســاء إليهــم اآلخــرون. كان يهتــّم كثيــراً باأليتــام 
قــدر  يســاعدهم  وكان  الشــهداء  وأســر 

ــتطاع.  المس

■ وفاته: 
توفــي الشــيخ ســيد محمــد 
الســبت  يــوم  الحقانــي 
بتاريــخ 1437/3/22هـــ 
أحــد  فــي  كان  حيــن 
أســفاره للقيــام ببعــض 
الجهاديــة،  مهامــه 
إثــر  وفاتــه  وكانــت 
مــرض عــارض أثنــاء 
هللا  رحمــه  ســفره 
تعالــی. إنـّـا هلل وإنــا إليــه 

راجعــون. 
تــرك الشــيخ وراءه خمســة 
وثمانيــة  صالحيــن،  أشــقّاء 
ــار  ــي جميعهــم أث ــاء تظهــر ف أبن
يدرســون  وجميعهــم  الصــالح. 

العلــوم الشــرعية رعاهــم هللا تعالــی. 
انتشــر خبــر وفاتــه فــي وســائل النشــر بشــكل 
ــه، كمــا  ــره ومناقب ــر مــن النــاس عــن مآث واســع، وكتــب كثي
ــارة  ــادة اإلم ــدرت قي ــد أص ــه. وق ــی أهل ــم إل ــلوا تعازيه أرس
اإلســالمية أيضــا بيانــاً رســمياً عــّزت فيــه أســرة الشــيخ 
ــارة اإلســالمية  ــادة اإلم ــزي قي ــان: )...تع ــي البي ــاء ف ــد ج وق
والشــوری القيــادي ولجنــة الثقافــة واإلعــالم نيابــة عــن 
جميــع منســوبي اإلمــارة اإلســالمية أســرة الشــيخ فــي وفــاة 

متوفاهــم رحمــه هللا تعالــی(. 
نســأل هللا تعالــی أن يتقبــل خدمــات الشــيخ، وأن يأجــره علــى 
عباداتــه وعلــى جميــع جهــوده وخدماتــه الجليلــة فــي ســبيل 
إقامــة النظــام اإلســالمي، وأن يمــّن علــی أهلــه وأســرته 
ــارب  ــن ي ــه. آمي ــر من ــم بخي ــلوان، وأن يخلفه ــر والس بالصب

ــن. العالمي
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جرائم املحتلني والعمالء
يف شهر مارس 2016م

بتاريــخ 1 مــن شــهر مــارس مــن العــام الحالــي 2016م 
استشــهدت ســيدة وأصيبــت أخــرى فــي قريــة شــاه 
ــة كابيســا  ــة نجــراب بوالي ــة فــي مديري بمنطقــة أفغاني

جــراء نيــران العمــالء عليهمــا.
ــي  ــيدة ف ــال وس ــهد 5 أطف ــارس، استش ــن م ــي 3 م ف
بواليــة هلمنــد،  بمديريــة ســنجين  قريــة جهــاردي 
جــراء ســقوط القذائــف التــي أطلقهــا العمــالء عليهــم. 

ــة. ــذه الحادث ــي ه ــاً ف ــيدة أيض ــت س ــا أصيب كم
فــي 7 مــن مــارس، قامــت المليشــيا بقتــل طفليــن 
اثنيــن فــي منطقــة بيركوتــي بمديريــة أرغــون بواليــة 
ــة  ــي ســوق المديري ــرة ف ــاس بمظاه ــام الن ــكا، فق بكتي
ــل  ــن فع ــيا م ــؤالء المليش ــع ه ــة بمن ــوا الحكوم وطالب

ــم. ــذه الجرائ ه
الصليبيــة  القــوات  داهمــت  التاريــخ،  نفــس  وفــي 
دامــن  كــول  منطقــة  العمــالء  وأذنابهــم  المحتلــة 
بمديريــة إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز، فاعتقلــوا 3 

مــن المواطنيــن األبريــاء وزجــوا بهــم فــي ســجونهم.
ــام جنــود ومليشــيا عطــاء نــور  فــي 8 مــن مــارس، ق
ــج،  ــة بن ــي منطق ــن ف ــى المواطني ــران عل ــالق الني إط
ــدوا النــاس خســائر  مديريــة كشــنده بواليــة بلــخ، وكبّ
فادحــة فــي األرواح والممتلــكات، ووفقمــا قال الشــهود 
العيــان فإنهــم نهبــوا أمــوال النــاس وأحرقــوا منزليــن 
لألهالــي، وعــالوة علــى ذلــك قتلــوا 7 مــن المواطنيــن 

األبريــاء.
فــي 11 مــن مــارس، قــام العمــالء بقتــل مراهــق فــي 
ضواحــي مديريــة قــره بــاغ بواليــة غزنــي، فقــام أهــل 
الشــهيد بحمــل الشــهيد علــى أكتافهــم إلــى مركــز 
المديريــة يعربــون عــن غضبهــم إال أّن المســؤولين لــم 

ــام. ــم أي اهتم يعيروه
فــي 12 مــن مــارس، هاجــم العمــالء ســيارة علــى 
يســتقلها  قندهــار   – لشــكرجاه  الســريع  الطريــق 
مواطنــون، فاستشــهد جــراء ذلــك أحــد المواطنيــن 

عيد
 س

فظ
حا

د: 
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إ

ضحايا الحرب األمريكية
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وجــرح 
آخــر.

ــرب 2  ــيا بض ــت المليش ــخ، قام ــس التاري ــي نف ف
مــن وجهــاء القبائــل وهمــا عبــد الــرزاق وعبــد الرحمــن حتــى 
قضيــا نحبهمــا، وذلــك فــي قريــة مليخيــل مديريــة مقــر بواليــة 

غزنــي.
فــي 14 مــن مــارس، قصفــت طائــرة بــدون طيـّـار منقطــة كتــه 
خيــل مــن ضواحــي مركــز واليــة قنــدوز، فجرحــت جــراء ذلــك 

ســيّدة وطفــٌل صغيــر.
فــي 15 مــن مــارس، اســتهدف العمــالء بقذائــف هــاون قريــة 
حاجــي آبــاد منطقــة ســبينه جتــه بمديريــة غــازي آبــاد بواليــة 

كونــر، فاستشــهدت جــراء ذلــك 5 ســيدات.
ــة  ــلحة الثقيل ــالء باألس ــتهدف العم ــخ، اس ــس التاري ــي نف وف
ــر،  ــة لوج ــرك بوالي ــي ب ــة برك ــي بمديري ــازار جوك ــة ب منطق

ــاء. ــن األبري ــن المواطني ــك 11 م ــراء ذل ــرح ج فج
ــف هــاون  ــود العمــالء قذائ ــق الجن ــي 18 مــن مــارس، أطل ف
علــى منــازل الســكان بمنطقــة شــهروان بمديريــة دشــت 
أرتشــي بواليــة قنــدوز، فاستشــهد 2 مــن المواطنيــن األبرياء.
ــى  ــود العمــالء نيرانهــم عل ــق الجن ــي 19 مــن مــارس، أطل ف
ــار،  ــة ننجره ــارك بوالي ــة  حص ــكان بمديري ــه مل ــة قلع منطق

ــٌل وجــرح آخــر. فاستشــهد طف
ــاعدة  ــب بمس ــون األجان ــم المحتل ــارس، هاج ــن م ــي 20 م ف
أذنابهــم العمــالء ســجن الطالبــان، وكان المحتجــزون فــي ذلــك 

الســجن 
لجرائــم  أوقفــوا  قــد 

ــوا 5  ــم، وجرح ــب 7 منه ــل األجان ــة، فقت حقوقي
آخريــن، وأســروا 8 آخريــن واقتادوهــم معهــم.

ــة  ــم بمداهم ــون وعمالؤه ــام المحتل ــخ، ق ــس التاري ــي نف وف
منطقــة مهمنــدان بضواحــي واليــة قنــدوز، وأثنــاء المداهمــة 
والممتلــكات  األمــوال  وســرقوا  وضربوهــم،  النــاس  آذوا 
الثمينــة، واعتقلــوا 6 مــن المواطنيــن األبريــاء وزجوهــم فــي 

ــجونهم. س
فــي 25 مــن مــارس، قصــف المحتلــون األجانــب بيــوت 
المدنييــن فــي منطقــة بــالك نهــم بمديريــة مارجــه بواليــة 
هلمنــد، فاستشــهد جــراء ذلــك العشــرات مــن المواطنيــن 

األبريــاء وجرحــوا، وتكبــدوا خســائر ماليــة فادحــة.
فــي 28 مــن مــارس، أطلــق الجنــود العمــالء طلقــات المدافــع 
العشــوائية بعــد اشــتباك جنــود اإلمــارة اإلســالمية معهــم، 
بمديريــة  بابــد  بخــت  مــن مواطنــي مناطــق   8 فاستشــهد 

شــيندند.
_______________________

ــة،  ــوت الحري ــة ص ــي، اذاع ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــي،  ــع روه ــواک، موق ــة بج ــالمية، وکال ــاء االس ــة االنب وكال

ــوا{. ــيا، وبين ــی اس ــن تک ــر، ن لراوب
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اإلمارة اإلسالمية
التزال تؤرق العدّو وأعوانه!

بقلم: حافظ منصور

ــة  ــتان بمعاون ــى أفغانس ــرى عل ــرة كب ــذ مؤام ــون تنفي ــکان يحاول ــح أن األمري ــن الواض م
ــة  ــر تجرب ــي تدمي ــم ف ــة منه ــة، رغب ــي الحــرب العســکرية الجاري ــم ف ــد هزيمته العمــالء بع

اإلمــارة اإلســالمية الناجحــة، وحاضنتهــا الشــعبية التــي ال تــزال تؤمــن بالفکــر اإلســالمي 
ــي  ــن بالتدخــل ف ــن وال تســمح لآلخري ــي شــؤون اآلخري ــزرع، وال تتدخــل ف ــا ت ــأكل مم الســليم، ت

ــي  ــالد ف ــي أفغانســتان هــي أن تســتمر الب ــرکان تنفيذهــا ف ــد األمي ــي يري شــؤونها. إن المؤامــرة الت
ــن، وأن  ــس اآلخري ــع، وتُلب ــا تصن ــس مم ــا، وأن ال تلب ــرقة خيراته ــل س ــتمر مسلس ــا وأن يس ويالته

ــا. ــه عــن نفســها، وعــن أمته ــع ب ــا تداف ــد أن ال تجــد م ــكا بع ــة أمري تخضــع لهيمن
إن مصطلــح )الصلــح والســالم( الــذي يتــم برعايــة أميرکيــة ماهــو فــي الحقيقــة إال إرادة الســتمرار بقــاء 
المحتليــن األجانــب فــي األرض األفغانيــة، األمــر الــذي ســيؤدي إلــی اســتمرار وقــوع الشــعب األفغانــي 
ــذه  ــي ه ــم، والمشــتركون ف ــرکان، واقتصاده ــح األمي ــا مصال ــلم منه ــن تس ــي ل ــرب، الت ــار الح ــت ن تح
ــة  ــالء بكاف ــة، والعم ــروس والصهاين ــون وال ــكان واألوروبي ــة واألمري ــة المحلي ــم الحکوم ــرة ه المؤام

أطيافهــم فــي أفغانســتان!
إن الجنايــات الهائلــة التــي ارتکبتهــا الميليشــيات المحليــة وعمليــات القصــف الــذي اســتهدف البيــوت 
فــي دندغــوري بواليــة بغــالن، بذريعــة إيــواء ســکان دندغــوري للمجاهديــن ماهــو إال أحــد أشــکال 

تلــک المؤامــرة البائســة.
لکــن کل هــذه العمليــات العســکرية التــي يشــنها العــدو لــم تقلــص مــن نجاحــات اإلمــارة اإلســالمية 

حتــی اآلن، فقــد ذللــت اإلمــارة اإلســالمية أکبــر العوائــق بفضــل الجهــاد والصمــود، وأصبحــت 
تبســط األمــن والســالم فــي المناطــق المحــررة مــن رجــس األعــداء. وقــد قّدمــت رؤية سياســية 

عميقــة لمــا يجــري فــي الســاحة، علــى كافــة األصعــدة، وانتهجــت طريقــاً ملموســاً، يــدور 
فــي خلــد كل أفغانــي شــريف.

ــم أن اإلمــارة اإلســالمية، والتــي نجحــت فــي إظهــار »وجــه اإلســالم  لقــد رأى العال
المشــرق«، كيــف اســتطاعت فــي فتــرة حكمهــا للبــالد أن تنفــذ مشــروعات  أدت 

ــة  ــج اإلســالمي واالقتصــادي، فضــاًل عــن سياســتها الداخلي ــو المنه ــى نم إل
العامــة، واألفــكار  المصالــح  بيــن  التــي جمعــت  القويــة  والخارجيــة 

اإلســالمية، ممــا جعلهــا فيمــا بعــد هدفــاً لمؤامــرة أميرکيــة صهيونية.
إّن صــوت اإلمــارة اإلســالمية لــم ينخفــض فــي األيــام الشــدائد، 

القــوة حيــن  بنفــس  اليــوم صوتهــا  نســمع  وهانحــن 
قــال أميــر المؤمنيــن المــال أخترمحمــد منصــور، 

حــرب  بــأن  العــزم،  عمليــات  أعقــاب  فــي 
الذيــن  »األعــداء«،  علــى  الطالبــان 

يشــنون هجمــات، ويخربــون البنيــة 
ألفغانســتان  األساســية 

والقــوى التــي تقــف 



مجلة الصمود  -  العدد 121    |    رجب 1437هـ  -  أبريل 2016م 28|

ــد.  ــم متزاي ــتمر بتصمي ــم، ستس وراءه
ــدت اإلمــارة اإلســالمية اســتغرابها  وأب
يعقدهــا  التــي  الحلقــات  بعــض  مــن 
ــة  ــي محاول ــان ف ــم الطالب ــالء باس العم
لمســاعدة الموقــف األمريكــي، الداعــم 

العلمانيــة. للحکومــة 
إنــه برغــم كافــة المواقــف، والقــرارات 
ــة  ــرب األميرکي ــة للح ــة، الداعم الغربي
األعــوام  فــي  أفغانســتان،  علــى 
المنصرمــة، اتســعت دائــرة المناطــق 
)ومــا  اإلســالمية  لإلمــارة  الخاضعــة 
يرّوجــه اإلعــالم ليــس إال قــوالً زوراً(. 
وهاهــم األميــرکان يلجــأون مــن ســاحة 
المعــارک إلــی الدعــوة للجلــوس علــی 
کراســي التفــاوض، األمــر الــذي يفســر 
األميــرکان  تخــوف  واضحــاً  تفســيراً 
التــي  الخســائر  مــن  وأعوانهــم 
ــة  ــة اســتمرار المقاوم ــا نتيج يتكبدونه

الجهاديــة.
وعمالئهــم،  األمريــكان  موقــف  إن 
وهــو  واحــد،  أمــر  فــي  يتلخــص 
تخوفهــم مــن اإلمــارة اإلســالمية، وهــو 
مــا أرغمهــم علــى الترحيــب بالجلــوس 
التــي  المفاوضــات  کراســي  علــی 

ألــّد  يديرهــا 
الشــعب  أعــداء 
األفغانــي، مــع إنفــاق 
مليــون   700 مــن  أکثــر 
علــى  للحصــول  عليهــا  دوالر 

! ئجهــا نتا
كانــت حكومــة کــرزاي فيمــا مضــى 

تطلب 
ن  أ
يکــون قرار 
ــاً،  الســالم داخلي
بينمــا تعــّول حكومــة 
اليــوم  غنــي  أشــرف 
علــى  المفاوضــات  عقــد 
وأميــرکا،  وباکســتان  الصيــن 
ــذا الشــكل حســب  ــرار الســالم به فق
ــوع مــن  ــن ماهــو إال ن ــة المجاهدي رؤي

ــرار،  الف
هــر  لظا ا و
أن  للعيــان 
هــي  أميــرکا 
مــن  األكبــر  المســتفيدة 

المفاوضــات. هــذه 
وبالنظــر إلى بدايــة مرحله نجاحات 
الطالبــان فــي المناطــق الشــمالية، أعلن 
ذبيــح هللا مجاهــد أن اإلمــارة اإلســالمية 
مبتعــدة عــن المظاهــر التــي اتســمت بها 
أحــزاب عميلــة مــن الهمجيــة، ويُــدرك 
اإلســالمي  اإللتــزام  أن  بيانــه  مــن 
للطالبــان، ال يعنــي مخالفــة المفاوضات 
التــي تعــود بالســالم للشــعب األفغانــي، 
لــن  المنشــود  الســالم  هــذا  ولکــن 
األجانــب  خــروج  بعــد  إال  يتحقــق 
المحتليــن مــن البــالد، الهــدف الــذي 
تســعی اإلمــارة إلــى تحقيقــه بالمســتقبل 

القريــب.
رؤيــة  إن 
ن  لبــا لطا ا
ســية   لسيا ا
والعســكرية الواضحة، 
وبراعــة ذراعها العســكري 
والسياســي، جعلــت االحتــالل  
خطــر  أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر 
ــوة  ــن، كق ــرکان واألوروبيي ــدد األمي يُه
صاعــدة علــى كافــة األصعــدة، خاصــة 
المجاهديــن،  ســيطره  انتقلــت  بعدمــا 
الکبيــرة. المــدن  إلــى  القــری  مــن 

وإلــى بجانــب اإلنجــازات العســکرية 
والسياســة لإلمــارة اإلســالمية، فقــد 
ــل  ــية، لع ــازات سياس ــدة إنج ــت بع قام
أبرزهــا، حلّهــا لجــزء مــن المشــكلة 
ــؤرق الشــعب  ــت ت ــي كان ــة، الت الطائفي
منــذ عشــرات الســنين، رغــم اســتمرار 
الصــراع، ورغــم اإلعــالم الــذي يصنــف 
ــة«، فضــاًل  ــة ارهابي ــارة كـ«منظم اإلم
ــا  ــي حققته ــة الت ــا الديني ــن إنجازاته ع
ــن  ــا بي ــق جذوره ــال تعمي ــي مج ف

الشــباب، باحترافيــة عاليــة.
لقــد شــنت أمريــکا الحــرب وطلبــت 
إيقافهــا بعــد أن نجحــت اإلمــارة فــي 
إثبــات نفســها كقــوة إقليميــة صاعــدة، 
لكــن أمريــكا وبعــض الجهــات األخــرى 
الداعمــة لهــا، ترفــض هــذه القــوة، 
وتســعى إلــى تدميرهــا بكافــة الوســائل، 
وتُعتبــر الحلقــات التــي يديرهــا أشــرف 
غنــي باســم مفاوضــات الســالم إحــدى 
تحــت  عقــدت  وإن  الوســائل،  هــذه 

مســميات مختلفــة. 
لقــد أثبــت المجاهــدون أن اإلمــاره هــي 
ــة  ــة رؤي ــا صاحب ــة، وأنه ــوة القادم الق
ــذ  ــل واألخ ــى العم ــوم عل ــالمية، تق إس
باألســباب وعــدم المعــادة، وتدعــو إلــى 
وحــدة الشــعب وقــوة الدولــة. وفــي 
تحقــق  أن  اســتطاعت  وجيــزة،  مــدة 
نجاحــات »عظمــى«، مــا زاد اســتهداف 
المتآمريــن عليهــا ســًرا وعالنيــة، لكــن 
علــى الرغــم مــن ذلــك ســتكون اإلمــارة 
اإلســالمية القــوة االســتراتيجية األكبــر 
فــي المنطقــة فــي القــادم القريــب بــإذن 

هللا.
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شــعبية اإلمــارة
وخيانــة العمالء الد

 خ
بو

: أ
قلم

ب

مــا نشــاهده اليــوم مــن المأســاة الجاريــة فــي أفغانســتان ســببه 
ومــروراً  االحتــالل  لصالــح  يعملــون  الذيــن  مــن  بــدءأ  العمــالء، 
بالبرلمــان وانتهــاًء برئاســة الجمهوريــة. فــكل أولئــك ســبب فــي تفاقــم 

أزمــات ومشــكالت الشــعب األفغانــي. 
منفــذاً  كانــت  أفغانســتان  اســتهدفت  التــي  الديموقراطيــة  أن  كمــا 
ــم  ــی عل ــه أدن ــي، وكل مــن ل ــى الشــعب األفغان ــة عل ــات الكارثي لألزم
باألوضــاع األفغانيــة يعلــم أن الديموقراطيــة اتُخــذت دســتوراً للحيــاة 

ــالء. ــان العم ــة األفغ ــؤالء الساس ــيما له ــب الس وللتكّس
وال يمكــن لنــا أن نحصــي كل المشــكالت التــي كان العمــالء ســبباً فيها، 
فضــالً عــن االحتــالل، إال أن أبرزهــا هــي االنتخابــات التــي شــرعت في 
ــا  ــي(، وم ــدهللا وأشــرف غن ــدهللا عب ــق رئاســة )عب أفغانســتان لتحقي
ــا،  ــی إجرائه ــالل عل ــراف االحت ــا، وإش ــة إجرائه ــن كيفي ــاهدناه م ش
حيــث انتهــت بالتزويــر واإلرتشــاء وانتخــاب جميــع المشــاركين فــي 
االنتخابــات لرئاســة الجمهوريــة، بينمــا كانــت األســماء معــدة مســبقاً 

لتنصيــب "عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي" علــى كرســي الرئاســة.

أعلــن غنــي، بعــد توليــه رئاســة البــالد، بــأن دوســتم ســيكون معاونــاً 
ومســاعداً لــه فــي الحكــم. فمــا كان مــن هــذا األخيــر إال أن قصــد 
منطقــة شــمال أفغانســتان فقتــل الكثيــر مــن الشــعب األفغانــي، وأعلــن 
ــأن ثــروات الشــعب وأموالهــم حــالل لكــم، وأنــه ال يطلبهــا  لجنــوده ب
بــل يطلــب رؤوســهم. والرجــل أصبــح مــن رمــوز الديمقراطيــة التــي 

أهداهــا االحتــالل إلــی الشــعب األفغانــي بعــد بــدء حربــه العقيــم. 
أمــا ســياف وأمثالــه فــي البرلمــان فباتــوا مشــتغلين بإحــداث مشــروع 
أو مخطّــط ينتهــي باضطهــاد الشــعب وتســمين العمــالء. وبــات الذيــن 
يــرون فــي أنفســهم أنهــم ساســة أفغانســتان؛ ســبباً لمشــاكل البــالد، 
ــة هــذا  ــي مجــازره وســلب حري ــالل ف ــدوا االحت ــن أي ــة الذي فهــم القتل

الشــعب.
وبمــرور كل يــوم تطغــی تلــك الفئــة الخبيثــة وتســير إلــی انهماكهــا فــي 
ــار عــن  ــرّددت األخب ــام، ت ــل أي الســلب والنهــب والتشــريد، فمثــالً، قب
ــب  ــواد المنشــطة اســتطاع تهري ــدرات والم ــة المخ ــس مكافح أن رئي
ــار  ــرّددت أخب ــا ت ــاورة. كم ــالد المج ــی الب ــدرات إل ــن المخ ــان م أطن
عــن أن أحــد الذيــن اســتطاعوا نهــب الميليــارات األفغانيــة مــن "بنــك 
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ــون  ــدداً ليك ــتان مج ــی أفغانس ــودة إل ــن الع ــن م ــول" تمّك كاب
ــة فــي  ــة إجــراء مشــاريع اقتصادي ــی كيفي مــن المشــرفين عل

ــه. ــراض مــن اإلعــالم أو التصــدي ل أفغانســتان، دون اعت

ــعب  ــي للش ــداث المآس ــي إح ــن ف ــالء بارعي ــه عم ــا نواج إنن
ــن  ــاً، ومقتاتي ــم بعض ــمين بعضه ــي تس ــعي ف ــي، والس األفغان

ــالل. ــود االحت ــى وج عل
أم  أوزبكــي؟  أنــت  هــل  مــرة:  ذات  أفغانــي  عجــوز  ُســئل 

بلوشــي؟ أم  طاجيكــي؟  أم  بشــتوني؟ 
فأجاب: أنا جائع!

ــن  ــزال م ــدان أن ين ــي ال يري ــرف غن ــدهللا وأش ــدهللا عب إن عب
يــدرج  أن  يريــد  منهمــا  فــكل  الجمهوريــة،  رئاســة  منبــر 
أقاربــه فــي الحكــم، وال يرضــى أصحابهمــا بأقــل مــن الــوزارة 
والمناصــب العليــا. ولــم نــر حتــی اليــوم منهمــا أدنــی مشــاركة 
أو عمليــة عــادت بالنفــع علــى الشــعب األفغانــي، فقــد أصبحــت 
غنــي  وأشــرف  عبــدهللا  عبــدهللا  أقــارب  بيــد  أفغانســتان 

ــالل. ــدي االحت ومؤي
ــالمية  ــارة اإلس ــبال اإلم ــاد أش ــتان وجه ــاد أفغانس ــوال جه ول

ــه. ــالل وعمالئ ــاب االحت ــتان بأني ــت أفغانس لنُهش
لقــد دخلــت أفغانســتان والشــعب األفغانــي فــي حــرب ضــد 
ــا يعكــف العمــالء  ــی بالدهــم، بينم ــة إل ــدوا الحري ــاة ليعي الطغ
أفغانســتان  دّمــر  الــذي  والخونــة علــی إرضــاء االحتــالل 

بأكملهــا ولــم يعبــأوا بمطالــب الشــعب؟

ونشــير فيمــا يلــي إلــی بعــض المواضــع التــي تــدل علــى أن 
العمــالء والساســة األفغــان تحّولــوا إلــی أســباب رئيســية 

ــعب:  ــاة الش لمأس
1 - إن سياســة وتخطيــط العمــالء لــم يؤديان إلی حل مشــكالت 
ــی  ــد أدى إل ــل لق ــالل، ب ــا االحت ــي أحدثه ــي الت الشــعب األفغان
توســيع دائــرة المشــكالت والنــزاع واالضطهــاد؛ ألن تلــك 

ــدة التــي يتبناهــا  السياســات والخطــط موافقــة للرويــة والعقي
ــذا كانــت سياســة عقيمــة  عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي، ول
فشــلت حتــی اآلن فــي إنهــاء األزمــات األساســية التــي يعانيهــا 
الشــعب األفغانــي. ســاعد علــى ذلــك أيضــاً عــدم االهتمــام 
ــدى أصحــاب  ــدى البرلمــان ول وعــدم الشــعور بالمســؤولية ل
المناصــب، علــى ســبيل المثــال: عندمــا قامــت منظمــة باســم 
)آســا( بالكشــف عــن بعــض المشــكالت التــي كان ســببها 
ــر.  ــا نُش ــل بم ــم أي عمي ــم يهت الرئيســي سياســة العمــالء؛ ل

2 - يصــب العمــالء غضبهــم وحقدهــم علــى الشــعب األفغانــي 
ــدن  ــف الم ــاء وقص ــل األبري ــری وقت ــب الق ــون بتخري ويقوم
واالعتقــال الجماعــي بشــتی التأويــالت فقــط بســبب تضاعــف 
شــعبية اإلمــارة اإلســالمية ومنهجهــا بيــن أبنــاء الشــعب 

ــي. األفغان
ــعبية  ــإن ش ــة ف ــة األفغاني ــائل اإلعالمي ــض الوس ــب بع وبحس
اإلمــارة اإلســالمية تضاعفــت فــي 2015م أكثــر بنحــو 30% 
عــن عــام 2014م ممــا يبعــث القلــق فــي نفــوس العمــالء 
واالحتــالل. كثيــراً مــا تفشــل الحكومــة األفغانيــة فــي مواجهــة 
ــارك؛ فيتضاعــف عــدد  ــى ســاحة المع ــارة اإلســالمية عل اإلم
ــأن  ــاً ب ــي يقين ــد الشــعب األفغان ــا يزي ــاً، مم ــدو يومي ــی الع قتل
ــى ردع  ــادرة عل ــدة الق ــوة الوحي ــي الق ــالمية ه ــارة اإلس اإلم
ــی  ــالم إل ــن والس ــب األم ــيات، وجل ــر الميليش ــالل، وقه االحت
البــالد، والمناطــق التــي تحــررت مــن العمــالء تشــهد األمــن 

ــي.  ــي والميليش ــف األمريك ــوال القص ــدوء ل واله
3 - إن الشــرطة األفغانيــة أصبحــت لعبــة بيــد االحتــالل، 
واألوامــر التــي تنفذهــا الشــرطة كلهــا تصــب فــي صالــح 
ــد  ــط أو قائ ــكا، وكل ضاب ــى رأســها أمري ــة وعل ــدول األجنبي ال
ــة  ــاوي وممارس ــة للرش ــار أيقون ــة ص ــرطة األفغاني ــي الش ف
القتــل والتشــريد، وبــات الشــعب األفغانــي ال يكــره شــيئاُ أكثــر 
مــن الشــرطة األفغانيــة التــي تمســك الســالح فقــط لتقتــل مــن 
يعتــرض علــی المحتليــن أو مــن حمــل الســالح ضــد االحتــالل 
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أو مــن قــاوم ضــد الفســاد والنهــب. وقــد أعلــن أكبــر ضبــاط 
الشــرطة األفغانيــة بــأن حيــاة الشــرطة األفغانيــة إنمــا تســتمد 

ــة.  ــدول األجنبي بقاءهــا مــن ال
إن الشــرطة األفغانيــة هــي مــن أكبــر المجموعــات التــي تعمــل 
ــوءة  ــا ممل ــة، وإن ســجونها وإداراته ــح األفغاني ضــد المصال

بالظالميــن الذيــن يظلمــون الشــعب دومــاً.

لقــد تفشــی الفســاد بأعلــی مســتوياته فــي الســنوات األخيــرة، 
حيــث أدى إلــی نقــص شــديد فــي األساســيات الضروريــة خالل 
فصــل الشــتاء القــارص فــي البــالد، ال ســيما نقــص إمكانيــات 

التدفئــة الضروريــة. 

بعــد يــوم مــن عمليــات المجاهديــن باســم عمليــات العــزم 
ــن  ــيات م ــرت الميليش ــاب، ف ــة فاري ــي والي ــض نواح ــي بع ف
ــل ســعيدهللا  ــاط مث ــن الضب )بشــتونك( وانضــم نحــو عشــر م
والعقيــد مالعبدالرحيــم مــع مجموعــة تتكــون مــن 150 مــن 
ــدون  ــن، واســتهدف المجاه ــوف المجاهدي ــى صف الشــرطة إل
ــي  ــن( ف ــة )راك ــي منطق ــدّو ف ــة للع ــروز ثكن ــة نيم ــي والي ف
ســاعات الصبــاح وتــم قتــل خمســة مــن الميليشــيات واغتنــام 
كميــات كبيــرة مــن الذخائــر فــي داللــة واضحــة علــی أن قــوة 

ــتان. ــاء أفغانس ــائر أرج ــمل س ــعت لتش ــن اتس المجاهدي
ــت  ــاح تزلزل ــاعات الصب ــي س ــر، ف ــن نوفمب ــر م ــي العاش وف
ــن  ــث ش ــن، حي ــات للمجاهدي ــدة عملي ــراء ع ــدو ج أركان الع
ــن  ــول م ــوج وغ ــة س ــي منطق ــة ف ــة نوعي ــدون عملي المجاه
واليــة بدخشــان واشــتدت المعــارك إلــى أن تــم اقتحــام ثكنــات 
العــدّو وهــالك عــدد مــن جنــوده وفــرار الميليشــيات، وكانــت 
ــم يأخــذ لهــا  ــم يتأهــب لهــا العــدّو ول ــة حيــث ل ــة نوعي العملي
حســبانه وكانــت عمليــة كبيــرة شــنها المجاهــدون بعــد عمليــة 

قنــدوز قبــل أشــهر.
ــارك هللا  ــتان؛ يب ــمال أفغانس ــي ش ــات ف ــل العملي ــع تواص وم

للمجاهديــن فــي ســائر نواحــي أفغانســتان بفتوحــات وبشــائر 
فــي كل مــن هلمنــد وغــور وتخــار وغيرهــا حيــث تكبــد العــدو، 
فــي ثالثــة عمليــات فقــط، نحــو 59 قتيــالً مــن صفوفــه، وأكثــر 
مــن مائــة جريــح مــن الميليشــيات. وكانــت اإلمــارة اإلســالمية 
قــد أعلنــت أن المجاهديــن تمكنــوا مــن إلحــاق خســائر فادحــة 
اإلســالمية  اإلمــارة  واستبشــرت  العمــالء،  صفــوف  فــي 
ــی  ــدي مــن األمــن والشــرطة إل ــر مــن 100 جن ــام أكث بانضم
ــة  ــى التوب ــة إل صفــوف المجاهديــن، ودعــت العمــالء والخون
مــن أعمــال العنــف والتخويــف والتشــريد وامتصــاص ثــروات 

أفغانســتان.

ــب  ــي قل ــة زرعــت الرعــب ف ــات البطولي ــذه العملي ــل ه إن مث
عبــدهللا عبــدهللا وأشــرف غنــي وأدت إلــی تعليــق كــم كبيــر مــن 
ــم يتســنى  المخططــات المشــؤومة للميليشــات فــي البــالد، ول
للمذكوريــن حتــی اآلن تنفيــذ مؤامراتهمــا فــي أفغاســتان بســب 

كثــرة العمليــات التــي يشــنها المجاهــدون.
بــأن إرادة  العــدّو درســاً  لقــد لقّنــت فتوحــات المجاهديــن 
اإلمــارة اإلســالمية ال تــزال فــي قوتهــا، وأنهــا ال تعــرف الملــل 

ــل. أو الكل
وهــا نحــن نشــاهد يوميــاً عمليــات كبيــرة يشــنها المجاهــدون 
يــدل علــی أن ضربــات  أفغانســتان، مّمــا  فــي كل أرجــاء 
لــم تفلــح فــي كســر صفــوف  العمــالء  االحتــالل وخيانــة 
المجاهديــن بفضــل هللا تعالــی، حيــث تمكنت اإلمارة اإلســالمية 
أن تخــرق كل معــادالت العــدّو طيلــة ســنوات الحــرب وتنســق 
عــدة عمليــات كبيــرة متزامنــة فــي شــمال أفغانســتان وشــرقها 

ــا. وغربه
ينهــار،  بــدأ  العمــالء  حكــم  أن  علــى  تــدل  والمؤشــرات 
والفتوحــات تبشــر بصبــح قريــب، واالحتــالل لــم يجــد ملجــأ إال 
الفــرار والخــزي، وبفــراره مــن أفغانســتان ســتتخلص أرضنــا 
مــن الويــالت والنهــب والســرقات. ومــا ذلــك علــی هللا بعزيــز.
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أفغانستان بين احتاللين
إن المســلم يتألــم بألــم أخيــه ولــو كانــت المســافة بينهمــا 
ــردون  ــعبه يش ــيما إذا رأی المســلم أخــاه وش ــعة، الس شاس
ــظ أنفاســه  ــل يلف ــه. مشــهد مصــرع طف ــام أعين ــون أم ويقتل
األخيــرة علــی مــرأی والديــه، مشــهد مصــرع ســيدة أفغانيــة 
رجــل  حيــرة  مشــهد  الحاقــدة،  الميليشــيات  ســجون  فــي 
ــه؛  ــالل لقريت ــد قصــف االحت ــه العجــوز بع ــة والدت ــل جث يحم
مشــاهد ال يســتطيع القلــب أن ال يخفــق لهــا. وكل نفــس فيهــا 
أدنــی إنســانية تقشــعر للمأســاة الواقعــة علــی المســلمين 
ــالد  ــی الب ــی عل ــي تتوال ــات الت ــة األزم ــا، خاص ــي عصرن ف

األفغانيــة.
ــی  ــو كان عل ــريء ول ــل إنســان ب  إن اإلســالم ينهــى عــن قت
ديانــة باطلــة، كمــا أن الصمــت أمــام جرائــم االحتــالل الظالــم 
ــی  ــد حــّرم هللا تعال ــي اإلســالم. ولق مــن األمــور المذمومــة ف

الركــوع لغيــره مهمــا كانــت قوتــه وتفــوق عســكره.
األمريــكان فشــلوا فــي تحقيــق ماغــزوا البــالد األفغانيــة 
ألجلــه حتــی اآلن؛ ألن الشــعب األفغانــي لــم يركــع لهــم ولــم 
ــإذن هللا(  ــتمّر ب ــتمر )وسيس ــود إذا اس ــذا الصم ــع، وه يخض
ســتتحول كل األزمــات والمشــاهد المرعبــة التــي أحدثهــا 
الناتــو والحلــف الغاشــم والمليشــيات والعمــالء إلــی ذكريــات 
مريــرة فحســب، وســيكون للنصــر ودحــر االحتــالل ذكرياتــه 
ــی  ــم عل ــن المه ــي. ولك ــعب األفغان ــی الش ــق عل ــره الفائ وأث
األزمــات  مــن  والعبــرة  الصمــود  المســتضعفة  الشــعوب 
الجاريــة والتخطيــط المؤثــر للبحــث عــن األســاليب الجديــدة 
ــا  ــوا ضحاي ــی ال يكون ــر حت ــد المصي ــع المســتقبل وتحدي لصن

ــرب. ــداع الغ خ
ــاب  ــريعة، وغي ــق الش ــدم تطبي ــالء، وع ــالل، والعم إن االحت
ــرة  ــة الدائ ــعب. واألزم ــات الش ــن أزم ــرعية؛ م ــة الش الحري
فــي أفغانســتان تختلــف عــن أزمــات بــالد المســلمين األخــرى 

ــن: بأمري
ــّر  ــى م ــالل عل ــن االحت ــی م ــي عان ــعب األفغان األول: أن الش
ــن  ــرة م ــوادث مري ــا لح ــرض خالله ــة، تع ــور المختلف العص
القتــل والتهجيــر والتشــريد وفقــدان البنيــة األساســية. والبالد 
األفغانيــة تدفــع ثمــن إســالمها بتقديــم التضحيــات والشــهداء 

علــى مــّر عقــود متعاقبــة.
الثانــي: أن أفغانســتان احتلهــا تحالــف دولــي ظالــم مــن بلــدان 
شــتى، وبمختلــف أنــواع الســالح الفتّــاك هاجمــوا البــالد، 
وشــنوا عليهــا عمليــات القصــف والقتــل، وأوجــدوا العمــالء 
وجهزوهــم  الحربيــة  بــاآلالت  عنهــم  ودافعــوا  والخونــة، 
ــاد  ــى إيج ــوا عل ــا حرص ــكرية. كم ــزات العس ــدث التجهي بأح
الشــباب  تســتهدف  التــي  البرامــج  مــن  إعالمــي  فضــاء 
إلغوائهــم، وتســتهدف تخريب أفغانســتان؛ نســاءها وشــبابها 
وإســالمها. وقــد اشــتدت وطــأة التغريــب فــي أفغانســتان إلــى 

عسكري
ــري وفك

بقلم: الدكتور بنيامين
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ــالد  ــي الب ــدته ف ــالً لش ــر مثي ــم ن ــد ل ح
ــرى. ــالمية األخ اإلس

إن العــدو منــذ احتالله أرض أفغانســتان 
يقــوم بحمايــة العمــالء والخونــة بحجــة 
األفغانــي،  الشــعب  يمثلــون  أنهــم 
إعالميــة  برامــج  بعــرض  ويقــوم 
تــزرع الفكــر العلمانــي المــارق بيــن 
أبنــاء أفغانســتان، فــي الحيــن الــذي 
ــاب اإلســالميين  ــى الكت ــه عل ــق في يضيّ
عنيفــاً،  تضييقــاً  األفغــان  والعلمــاء 
ــالل  ــل االحت ــي تناض ــع اآلراء الت ويقم

واالبتــذال. واإللحــاد 
محاوالتــه-  كل  -برغــم  العــدّو  لكــن 
شــعر أن الحميّــة اإلســالمية ال تــزال 
تنبــض فــي شــريان الشــباب األفغانــي، 
ــالل  ــة واالحت ــن الحري ــة بي وأن المعرك
والكرامــة  الحريــة  لصالــح  ستحســم 
طالمــا اســتمر نبــض العقيــدة اإلســالمية 
القحــة فــي نفــوس الشــعب األفغانــي 

المســلمين. وشــباب 

والحلــف  األميركيــة  الطائــرات  إن 
األطلســي لــم يتركــوا بيــت وبــر وال 
وقصفــوه،  إال  أفغانســتان  فــي  مــدر 
جموعــاً  وشــردوا  أهلــه  وقتلــوا 
ــراً  ــوم كثي ــری الي ــا ن ــا أنن ــن. كم آخري
مــن المســلمين ال ينعمــون باألمــن فــي 
بالدهــم خوفــاً مــن العنــف الــذي يرتكبــه 
ــد أن  ــن ألح ــال يمك ــم، ف ــداء ضده األع
يتصــور مــدى الوحشــية التــي يرتكبهــا 
أفغانســتان  فــي  وعمالئــه  االحتــالل 
مــن  غيرهــا  وفــي  فلســطين  وفــي 
البــالد اإلســالمية، ففــي كل يــوم نســمع 
ــل  ــر ألج ــد ُدّم ــطين ق ــي فلس ــاً ف أن بيت
بنــاء مســتوطنة صهيونيــة، وأن قريــة 
ــة  ــت بغي ــتان قُصف ــي أفغانس ــا ف بأكمه
العميلــة  للحكومــة  المناهضيــن  قمــع 

وترهيبهــم. 

إذا كان الشــاب المســلم مجهــزاً بســالح 
شــعبه  يضــر  لــم  الخالــص  التوحيــد 
مهمــا كثــرت عنجهيــة العــدو، صلفــه، 

ــه. وقصف
إن مــن جهــاد العلمــاء ضــد الطغــاة؛ 
ــى  ــرد عل ــص، وال ــد الخال نشــر التوحي
الشــبهات والبــدع التــي تضــر بالعقيــدة 
لغيــر  يركــع  ال  فالموحــد  الخالصــة، 

هللا، وال يعتقــد أن هنــاك قــدرة تفــوق 
قــدرة هللا، وال يبيــع الحريــة وال يخــاف 
مــن بطــش العــدو وعنجهيتــه مهمــا 
ــن بالنصــر  ــن، ويؤم ــل الظالمي ــال لي ط
إن  عبــاده،  تعالــی  هللا  وعــده  الــذي 
هــم صبــروا وثبتــوا، وكفــی بالحــق 
أن تنتشــر عقيــدة التوحيــد  انتصــاراً 
ــان  ــباب األفغ ــوس الش ــي نف ــع ف الناص
رغــم كل مكائــد العــدو ومكــره بهــم. 

لقــد بتنــا -مــع األســف الشــديد- نشــاهد 
جــزءاً مــن معالــم الثقافــة الغربيــة التــي 
تعــادي الثقافــة اإلســالمية تتفشــی فــي 
بالدنــا حتــی أصبحــت مواجهــة الثقافــة 
ــة  ــة الغربي اإلســالمية مــن أركان الثقاف
أفغانســتان  فــي  نشــاهده  مــا  وهــذا 
فــي  شــاهدناه  ذلــك  وقبــل  اليــوم، 
تاريــخ النضــال بيــن اإلســالم واليهــود 

والصليبيــن.
المســلم كلمــا كان مشــبعاً  الجيــل  إن 
ــدّو  ــوف الع ــنة ازداد تخ ــرآن والس بالق
مــن كيانــه، فيعمــد إلــى شــن هجمــة 
ثقافيــة علــی ثقافتــه اإلســالمية. فبينمــا 
نشــاهد كثيــر مــن األمــم تعتنــق ثقافــات 
متعــددة ملتزمــة بهــا، لــم يعتــزم الغــرب 
الهجــوم ضدهــا أو القيــام ألجــل تغييرها 
التخطيــط لســلخها مــن منهجهــا،  أو 
ــرب  ــة الغ ــاهد هجم ــل نش ــن بالمقاب لك

ــه. الشرســة ضــد اإلســالم وحاملي
 إن مــن مهمــة العلمــاء العظيمــة نشــر 
الثقافــة اإلســالمية بيــن أبنــاء اإلســالم، 
وترغيــب النــاس فــي التمســك وااللتزام 
بهــا، خاصــة مــع وجــود المخططــات 
ــي تعمــل جاهــدة  ــة الت ــة الصليبي الغربي
أفــكار  إلــی  األفغــان  الشــباب  لجــذب 
فــي  هــي  بينمــا  إســالمية  ظاهرهــا 
وعقيدتــه  اإلســالم  تقاتــل  حقيقتهــا 
الخالصــة وثقافتــه. إن تلــك المخططــات 
يؤمنــون  المســلمين  تجعــل  أن  تريــد 
بمصطلحــات مثــل: إرهابــي، انتحــاري، 
عنــف، ويكفــرون بمصطلحــات مثــل: 

مجاهــد، استشــهادي، جهــاد.
إن اإلعــالم األفغانــي يريــد مــن الشــاب 
المجاهديــن  بــأن  االعتقــاد  األفغانــي 
هــم الذيــن يشــّوهون صــورة اإلســالم، 
وهــم الذيــن يقفــون كعائــق أمــام الحرية 
ــّور  ــد أن يص ــل يري ــتان، ب ــي أفغانس ف
أن عبــدهللا وغنــي أفضــل بكثيــر مــن 

ــالح  ــل الس ــذي حم ــي ال ــاب األفغان الش
لدحراالحتــالل الــذي عــاث فــي األرض 

ــا. ــتان بكامله ــر أفغانس ــاداً ودّم فس
يعتقــد  أن  انتصــاراً  العــدو  ويكفــي 
الشــاب األفغانــي - الــذي قُتــل أبــواه 
هنــاك  أن   – أهلــه  وُشــرد  وشــعبه، 
وأن  ســيء،  وعميــل  صالــح  عميــل 
هنالــك إســالم متشــدد وآخــر متحيــز 
الديموقراطيــة  وأن  للديموقراطيــة، 
ــأن  ــد ب أفضــل مــن الشــريعة، وأن يعتق
ــود  ــوة الصم ــوق ق ــوی ف ــكان ق لألمري
ــي  ــن ف ــض المجاهدي ــات، وأن بع والثب
بعــض العمليــات هــم مصــدر العنــف 

واإلرهــاب. 

الغربيــة  الثقافــة  أســقطت  لقــد 
المشــبوهة البشــرية فــي وادي الهمجية 
ــة  واالنحــالل، فمثــالً نجــد أن الالأخالقي
ــذور  ــن ج ــارت م ــف ث ــفور والعن والس
الثقافــة الغربيــة وأفكارهــا. وإنــه كلمــا 
وقــع الشــاب األفغانــي تحــت تأثيــر تلــك 
األفــكار الغربيــة األميركيــة؛ تقلّصــت 
ــل  ــی ني ــوق إل ــاد والش ــات الجه معنوي
الحريــة فــي نفســه. األمــر الــذي يتطلــب 
مــن العلمــاء والدعــاة جهــوداً لحفــظ 
الشــباب عقديــاً وثقافيــاً مــن نتائــج تلــك 

الحملــة الفكريــة المســعورة.
بحاجــة  أفغانســتان  فــي  اليــوم  إننــا 
الدقيــق عــن األســباب،  البحــث  إلــی 
والمؤامــرات  التاريخيــة،  والتجــارب 
الغربيــة، التــي اســتهدفت أرضنــا وديننا 
ــة  ــل صحيح ــس تعام ــاء أس ــا لبن وجيلن
مــع شــعبنا، ولنطهــر األرض والعقــول 

مــن بقايــا الثقافــة الغربيــة النتنــة.
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إن خير األمراء من أحب العلماء
وإن شر العلماء من أحب األمراء

الحــكام فــي أّمــس الحاجــة إلــى مــن يذكرهــم بــاهلل، ويصارحهم 
كان  والصــالح. وهكــذا  الخيــر  إلــى  بأخطائهــم ويرشــدهم 
ــال للخليفــة: يــا أميــر المؤمنيــن أعــزك  الخلفــاء، فقــد كان يُق
هللا، ويــا عمرأصلحــك هللا. وفــي المقابــل فــإن الحاكــم إذا 
اتســعت الجفــوة بينــه وبيــن العلمــاء الربانييــن، كان ذلــك 
ســبباً فــي شــقائه بــل وشــقاء األمــة المســلمة التــي يتوالهــا، 
وهــذا بالفعــل مــا كان حاصــالً عنــد هجــوم المغــول علــى 
شــاه  خــوارزم  الســلطان  كان  حيــث  الخوارزميــة  الدولــة 
معرضــاً عــن نصــح العلمــاء والتشــاور معهــم، بــل إن األمــر 
عنــده تعــدى ذلــك إلــى التضييــق علــى العلمــاء ووضــع بعضهم 
تحــت اإلقامــة الجبريــة، ونفــي البعــض اآلخــر وتغريبــه، فلمــا 
غــزا المغــول دولتهــم أصبــح المســلمون كاأليتــام علــى موائــد 
اللئــام، فلمــا طغــت شــهوة الحكــم وقدمــت علــى مصلحــة 
األمــة، أفســدت كل محــاوالت العلمــاء، وال أدل علــى ذلــك مــا 
ــله  ــا أرس ــوزي عندم ــن الج ــن اب ــي الدي ــام محي ــه اإلم ــام ب ق
الخليفــة العباســي المســتعصم بــاهلل إلــى الســلطان جــالل الديــن 
منكبرتــي بعــد اســتباحته إلحــدى مــدن المســلمين، فلمــا دخــل 
ابــن الجــوزي عليــه وجــد الســلطان جــالل الديــن يبكــي وبيــن 
يديــه المصحــف، محــاوالً خــداع ابــن الجــوزي، فصــاح ابــن 
الجــوزي فــي وجهــه وقــال لــه: )تقــرأ فــي المصحــف وتبكــي، 
وأنــت تفعــل بالمســلمين مــا تفعــل، لقــد قتلــت عشــرين ألــف 

ــت(.  ــا فعل ــت م مســلم، وســبيت نســاءهم، وفعل
ــلطان  ــى الس ــل عل ــك تدخ ــه هللا: "إن ــك رحم ــام مال ــل لإلم قي
ــم  ــن المكلّ ــال: يرحمــك هللا، فأي وهــم يظلمــون ويجــورون. فق

ــق".  بالح
واإلمــام مالــك – رحمــه هللا – هــو مــن قابــل الرشــيد بكلمتــه 
ــا  ــك هللا( لم ــم فيضع ــن أول مــن وضــع العل المشــهورة )ال تك
قــدم هــارون الرشــيد المدينــة، وجــه البرمكــي إلى مالــك، وقال 
لــه: احمــل إلــّي الكتــاب الــذي صنفتــه حتــى أســمعه منــك، فقال 
مالــك للبرمكــي: "أقرئــه الســالم وقــل لــه: إن العلــم يـُـزار وال 
يــزور". فرجــع البرمكــي إلــى هــارون الرشــيد، فقــال لــه: يــا 
ــك  ــى مال ــك وجهــت إل ــراق أن ــغ أهــل الع ــن أيبل ــر المؤمني أمي
ــه،  ــك، فأرســل إلي ــى يأتي ــه حت ــك! أعــزم علي ــر فخالف ــي أم ف

ــن وضــع  ــن أول م ــن ال تك ــر المؤمني ــا أمي ــه ي ــل ل ــال: "ق فق
العلــم فيضعــك هللا". وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى فقــه عظيــم 
تشــبع بــه اإلمــام مالــك – رحمــه هللا – فــي هــذه المســألة 
حيــث أنــه ممــن ال يــرى حرجــاً فــي الدخــول علــى الســالطين 
إذا تحققــت المصلحــة فــي ذلــك إحقاقــاً للحــق، لكــن لمــا كان 
ــه،  ــم وأهل هــذا الدخــول دعــوة مــن الســلطان فيهــا إذالل للعل
أراد اإلمــام مالــك أن يعطــي درســاً ليــس لهــارون فحســب بــل 

لــكل إنســان تعمــم بالعلــم واحتمــى بالســنة. 
ولعــل موقــف البرمكــي هنــا يعــد نموذجــاً سياســياً خبيثــاً 
ألســاليب الزعامــة اإلســالمية التــي تلتــف حولهــا األمــة، 
فالبرمكــي نظريــة ثابتــة فــي واقــع الصــراع بيــن التيــار 
اإلســالمي والتيــارات المنحرفــة، ســيحاول ممارســتها مــع كل 
محاولــة إســالمية جديــدة )برمكــي( جديــد يتلهــف إلــى لحظــة 
يكــون فيهــا الزعيــم القائــد، ونحــن نذّكــر مــن كان هــذا حالــه 
بمــا ورد عنــد البخــاري مــن حديــث أبــي ســعيد وأبــي هريــرة 
– رضــي هللا عنهمــا – أن رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم 
ــة  ــن خليف ــتخلف م ــي، وال اس ــن نب ــث هللا م ــا بع ــال: "م – ق
ــه  ــروف، وتحض ــره بالمع ــة تأم ــان: بطان ــه بطانت ــت ل إال كان
ــه، والمعصــوم  ــره بالشــر، وتحضــه علي ــة تأم ــه، وبطان علي

ــه هللا".  ــن عصم م
ــى الحــكام؟  ــون عل فالســؤال إذاً لِمــا كان بعــض الســلف يدخل
باختصــار شــديد هــم يدخلــون رغبــة منهــم فــي إصــالح الحاكــم 

مــع عــدم اإلخــالل بمبادئهــم وعزتهــم.
ــرت  ــيد فَج ــس الرش ــب مجل ــن حبي ــر ب ــي عم ــر القاض وحض
مســألة فتنازعهــا الخصــوم، وعلــت األصــوات فيهــا، فاحتــج 
بعضهــم بحديــث يرويــه أبــو هريــرة عــن النبــي – صلــى 
هللا عليــه وســلم – فدفــع بعــٌض الحديــث، وزادت المدافعــة 
والخصــام حتــى قــال قائلــون منهــم: أبــو هريــرة متهــم فيمــا 
يرويــه، وصرحــوا بتكذيبــه، ورأيــت الرشــيد قــد نحــا نحوهــم، 
ونصــر قولهــم، فقلــت أنــا: الحديــث صحيــح عــن رســول هللا 
– صلــى هللا عليــه وســلم – فنظــر إلــّي الرشــيد نظــر مغضــب، 
ــال:  ــي غــالم فق ــث أن جاءن ــم ألب ــي، فل ــى منزل ــت إل وانصرف
أجــب أميــر المؤمنيــن إجابــة مقتــول، وتحنــط وتكفــن. فقلــت: 

رسالة العلماء
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ــت  ــك، وأجلل ــب نبي ــن صاح ــت ع ــي دفع ــم أن ــك تعل ــم إن الله
نبيــك أن يطعــن علــى أصحابــه فســلمني منــه، وأدخلــت علــى 
ــده  ــه، بي ــى كرســي حاســراً ذراعي ــس عل الرشــيد، وهــو جال
ــا عمــر  الســيف، وبيــن يديــه النطــع، فلمــا بصــر بــي قــال: ي
بــن حبيــب، مــا تلقّانــي أحــد مــن الدفــع والــرد بمثــل مــا تلقيتني 
بــه وتجــرأت علــّي، فقلــت يــا أميــر المؤمنيــن، إن الــذي قلتــه 
ودافعــت عنــه، وملــت إليــه، وجادلــت عنه ازدراء على رســول 
هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – وعلــى مــا جــاء بــه، فإنــه 
إذا كان أصحابــه ورواة حديثــه كذابيــن، فالشــريعة باطلــة، 
والفرائــض واألحــكام فــي الصــالة والصيــام والنــكاح والطــالق 
والحــدود، مــردودة غيــر مقبولــة. فــاهلل هللا يــا أميــر المؤمنيــن 
أن تظــن ذلــك، أو تصغــي إليــه، وأنــت أولــى أن تغــار لرســول 
هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – مــن النــاس كلهــم، فلمــا ســمع 
ــن  ــر ب ــا عم ــي ي ــال: "أحييتن ــم ق ــى نفســه ث ــع إل ــي رج كالم
حبيــب أحيــاك هللا، أحييتنــي أحيــاك هللا، أحييتنــي أحيــاك هللا". 
شــاء هللا أن يختــص ذاتــه بالكمــال، وأراد بحكمتــه أن يكــون 
ــغ! وجــراء  ــا بل ــب قصــور مهم ــب وجوان ــدى اإلنســان مثال ل
ذلــك حــدث بعــض االختــالف عنــد الســلف فــي كيفيــة التعامــل 
مــع هــذه القضيــة الحساســة. فمنهــم مــن اجتهــد وأصــاب فلــه 
ــم  ــد. فه ــر واح ــه أج ــأ فل ــد فأخط ــن اجته ــم م ــران، ومنه أج
دائــرون فــي فلــك االجتهــاد. لكــن ينبغــي أن يعلــم أنــه بالرغــم 
ــاليب  ــوالً وأس ــاك أص ــات إال أن هن ــذه االختالف ــود ه ــن وج م

مشــتركة اعتمدهــا العلمــاء فــي دعوتهــم مــع الحــكام. 
لكثــرة محاســبته  بذلــك  المحاســبي )عــرف  الحــارث  قــال 
ــر  ــزام األم ــم، الت ــه طريقته ــوا ب ــذي بن ــل ال ــه(: "األص لنفس
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالصــدق، وتقديــم العلــم علــى 

ــه".  ــع خلق ــن جمي ــاهلل ع ــتغناء ب ــوس، واالس ــوظ النف حظ
ــذه  ــي ه ــواردة ف ــار ال ــوص واآلث ــي النص ــب ف ــس المخاط لي
المســألة العلمــاء فحســب، بــل هوخطــاب للعلمــاء يدخــل فيــه، 
ضمنــاً، المحتســب واآلمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر، 
فكلهــم إخــوة وإن كانــوا لعــالت، فالخطــاب يشــملهم والعــادة 
تجمعهــم، والنقــص يغمرهــم، وإن اختلفــت منازلهــم، وتباينــت 

أحوالهــم. 

إن الدخــول علــى الســالطين واإلكثــار منــه هــو فــي حــد ذاتــه 
ــا  ــح والمفاســد. وهن ــي دور المصال ــا يأت ــالء، وهن ــالء وابت ب
ــم والمحتســب  ــا ينبغــي أن يتأمــل العال ــا. وهن تتمحــص النواي
ــى الســالطين،  ــي الدخــول عل ــة ف ــار المرهب النصــوص واآلث
وكل مــا ســاقه اإلمــام الســيوطي رحمــه هللا )ت: 911هـــ ( 
فــي كتابــه: "مــا رواه األســاطين فــي عــدم المجــيء إلــى 

ــاب.  ــذا الب ــن ه ــر م الســالطين " يعتب
فمــن ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة – رضــي هللا عنــه – قــال: قــال 
رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -: "مــن بــدا جفــا، ومــن 
اتبــع الصيــد غفــل، ومــن أتــى أبــواب الســالطين افتتــن، ومــا 

ازداد أحــد مــن الســلطان قربــاً إال ازداد مــن هللا بعــداً". 
ــي  ــم ابتل ــارك – رحمــه هللا -: "مــن بخــل بالعل ــن المب ــال اب ق
ــزم  ــا يل ــا ينســى، وإم ــه، وإم ــب علم ــوت يذه ــا م ــالث: إم بث
الســلطان فيذهــب علمــه". وقــال أبــو حــازم ) ســلمة بــن 
دينــار(: "إن خيــر األمــراء مــن أحــب العلمــاء، وإن شــر 

ــراء".  ــب األم ــن أح ــاء م العلم
لكــن هــل كل الســالطين داخلــون فــي هــذا المعنــى مــن التحذيــر 
ــم  ــر الظال ــو الســلطان الجائ ــك ه ــراد بذل ــب أم أن الم والترهي
الــذي اســتباح بيضــة المســلمين واســتحل دمائهــم ولــم تعصــم 
عنــده أموالهــم؟ يقــول ابــن عبــد البــر- رحمــه هللا – مبينــاً هــذا 
المعنــى ومجيبــاً علــى هــذا التســاؤل -بعــد أن أورد األحاديــث 
واآلثــار الــواردة فــي النهــي عــن المجــيء إلــى الســالطين-: 
"معنــى هــذا كلــه فــي الســلطان الجائــر الفاســق، وأمــا العــدل 
ــى الصــالح مــن أفضــل  ــه عل ــه وعون منهــم الفاضــل فمداخلت
ــا كان  ــز إنم ــد العزي ــن عب ــر ب ــرى أن عم ــر، أال ت ــال الب أعم
ــزم  ــن ح ــس اب ــة األندل ــال عالم ــاء" وق ــة العلم ــه جلّ يصحب
ــوم (: "وإن  ــب العل ــالته )مرات ــي رس ــم ف ــح العال ــو ينص وه
ــا، وعــرض  ــم البالي ــي بعظي ــد ابتل ــة ســلطان فق ــي بصحب ابتل
للخطــر الشــنيع فــي ذهــاب دينــه وذهــاب نفســه، وشــغل 
بالــه، وتــرادف همومــه". وهــذا كالم عالــم مــن أفقــه النــاس 

ــوك وصفاتهــم. بأخــالق المل

إعداد: عرفان بلخي
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أثراإلكراه
على تصرفات اإلنسان

»احللقة 1«

■ مقدمة:
ــاً باألحــكام الشــرعية، ومطالبــاً   إنــه لمــا كان اإلنســان مخاطب
ــا وأداءاً حســب أهليتــه، فــإذا  ــا فقــط، أو وجوبً بهــا إمــا وجوبً
ُوجــدت لديــه أهليــة الوجــوب واألداء فقــد ثبتــت لــه، ووجبــت 
ــاة اإلنســان بعــض  ــرض حي ــد تعت ــن ق ــه كل األحــكام، ولك علي
الموانــع أو العــوارض التــي تؤثــر علــى أهليتــه، إمــا باإلزالــة 
كالجنــون، وإمــا بالنقصــان كالصغــر والعتــه، وإمــا بتغييــر 
بعــض األحــكام دون تأثيــر فــي أهليتــه، كاإلكــراه والســفه 
والخطــأ مثــاًل، لــذا فقــد تكلــم علمــاء الحنفيــة علــى هــذه 

ــمين: ــى قس ــموها إل ــوارض وقس الع
1 - عوارض سماوية؛ كالصغر والجنون والعته وغيرها.
2 - عوارض مكتسبة؛ كاإلكراه والسفه والخطأ وغيرها.

ولقــد شــهد العالــم اليــوم أنواعــا مــن اإلكــراه، والضغــط، 
الحيــاة  مياديــن  فــي  اإلكــراه  ظــل  فــي  اإلنســان  وعــاش 

. مــا ال يرضــاه  فعــل  وأُجبــر علــى  المختلفــة، 
التصرفــات  هــذه  تجــاه  اإلســالمية  الشــريعة  موقــف  فمــا 
ــي تصــدر تحــت ضغــط  ــال الت ــة هــذه األفع اإلنســانية؟ وماصف

اإلكــراه؟ 
لقــد أردت أن أتنــاول بالبحــث والدراســة موضــوع اإلكــراه 
ــره  ــة، وأث ــاره عارضــاً مــن العــوارض المكتســبة لألهلي باعتب
التصرفــات اإلنســانية. وأدعــو هللا تعالــى أن يجعلــه  علــى 
نافعــاً، وأن يحســن القصــد بــه والمثوبــة عليــه، وهــو حســبنا 

ــة: ــاط التالي ــث النق ــي البح ــأتناول ف ــل، وس ــم الوكي ونع
1 - تعريف اإلكراه.
2 - أركان اإلكراه.
3 - شروط اإلكراه.
4 - أقسام اإلكراه.

5 - أثر اإلكراه.
اإلكــراه،  تعريــف  عــن:  األولــى  الحلقــة  فــي  وســنتحدث 
وأركانــه، وشــروطه. وســنجعل الحديــث عــن النقــاط المتبقيــة 

فــي الحلقــات القادمــة بــإذن هللا تعالــى.

إعداد: أبو عبدالرحيم
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■ تعريف اإلكراه:
 قــال فــي لســان العــرب: أكرهتــه، حملتــه علــى أمــٍر هــو لــه 
كاره - وفــي مفــردات الّراغــب نحــوه - ومضى صاحب اللّســان 
يقــول: وذكــر هللّا عــّز وجــّل الكــره واإلكــراه فــي غيــر موضــٍع 
مــن كتابــه العزيــز، واختلــف القــّراء فــي فتــح الــكاف وضّمهــا. 
ــي ضّمهــا  ــم بيــن األحــرف الّت ــال أحمــد بــن يحيــى: وال أعل ق
هــؤالء وبيــن الّتــي فتحوهــا فرقــاً فــي العربيّــة، وال فــي ســنٍّة 
ــْره )بالفتــح( : المشــقّة،  تتبــع. وفــي المصبــاح المنيــر: "الَك
ــّم "  ــراه، " وبالّض ــح( : اإلك ــل: )بالفت ــر، وقي ــّم: القه وبالّض
المشــقّة. وأكرهتــه علــى األمــر إكراهــاً: حملتــه عليــه قهــراً. 
ــه  ــه قول ــاً - وعلي ــح " أي إكراه ــاً " بالفت ــه َكْره ــال: فعلت يق
تعالــى: }طوعــاً أو كرهــاً{ فجمــع بيــن الّضّديــن. )الموســوعة 

الفقهيــة الكويتيــة )7/ 126، بترقيــم الشــاملة آليــا(

■ تعريف اإلكراه اصطالحا:
لقــد عــرف العلمــاء اإلكــراه بتعريفــات متعــددة، وســأكتفي 
بذكــر الراجــح منهــا، وهــو مــا ذكــره عبدالعزيزالبخــاري: 
يمتنــع عنــه  أمــر  الغيــر علــى  اإلكــراه: )حمــل  أن  وهــو 
ــا  ــر خائفً ــر الغي ــى إيقاعــه، ويصي ــدر الحامــل عل بتخويــف يق
ــى أصــول  ــه فائــت الرضــا بالمباشــرة(. كشــف األســرار عل ب

)438  /4 البــزدوي) 

■ الّرضى واالختيار:
الّرضــى لغــةً: االختيــار. يقــال: رضيــت الّشــيء ورضيــت بــه: 

اخترتــه. واالختيــار لغــةً: أخــذ مــا يــراه خيــراً.
وأّمــا فــي االصطــالح، فــإّن جمهــور الفقهــاء لــم يفّرقــوا بيــن 
الّرضــى واالختيــار، لكــن ذهــب الحنفيـّـة إلــى التّفرقــة بينهمــا.
فالّرضــى عندهــم هــو: امتــالء االختيــار وبلوغــه نهايتــه، 
ــي  ــى الظّاهــر مــن ظهــور البشاشــة ف ــره إل ــث يفضــي أث بحي

ــا.  ــه ونحوه الوج
أو هــو: إيثــار الّشــيء واستحســانه. واالختيــار عنــد الحنفيّــة 
هــو: القصــد إلــى مقــدوٍر متــرّدٍد بيــن الوجــود والعــدم بترجيــح 
أحــد جانبيــه علــى اآلخــر. أو هــو: القصــد إلــى الّشــيء 

ــه. وإرادت

ولكــي يتــم اإلكــراه علــى الوجــه الشــرعي المعتبــر، ال بــد لــه 
مــن توفــر جميــع أركانــه وتحققهــا، وال بــد مــن توفــر بعــض 
الشــروط فــي كل ركــن مــن هــذه األركان، وإليــك بيــان ذلــك:

■ أركان اإلكراه:
لإلكراه أربعة أركان هي:

1 - المكــره - بالكســر - وهــو الــذي يحمــل غيــره علــى فعــل 
أو قــول قهــًرا.

2 - المكــره -بالفتــح- وهــو الــذي يحملــه المكــره علــى فعــل أو 
قــول مهــدًدا إيــاه بحيــث يضطــره إلــى أداء مــا يطلبــه منــه مــن 

غيــر رضــاه مــع فســاد اختيــاره.

ــل  ــل الفاع ــره الحام ــذي يك ــر ال ــو األم ــه: ه ــره علي 3 - المك
ــه. ــان ب ــى اإلتي عل

ــه  ــا يتوصــل ب ــراه، وكل م ــه: وهــو وســيلة اإلك ــره ب -4 المك
الحامــل إلــى حمــل الفاعــل المكــره عليــه مــن تخويــف يجعلــه 

مدفوًعــا إلــى تنفيــذ أمــره.

■ شروط اإلكراه:
يشــترط فــي كل ركــن مــن األركان األربعــة توفــر بعــض 
الشــروط لكــي يتــم اإلكــراه ويتــرب عليــه اثــره، وإليــك بيــان 

ــي: ــل اآلت ــروط بالتفصي ــذه الش ه
مــا  إيقــاع  علــى  )بالكســر(  المكــره  قــدرة  األول:  الشــرط 
ــن  ــم يك ــٍش - وإن ل ــطوٍة وبط ــا ذا س ــه متغلبً ــه، لكون ــدد ب ه
ســلطانًا وال أميــًرا - ذلــك أن تهديــد غيــر القــادر ال اعتبــار لــه. 

)المبســوط 24 / 39، ورد المحتــار 5 / 80 (. 
الشــرط الثانــي: خــوف المكــره )بفتــح الــراء( مــن إيقــاع مــا 
هــدد بــه، وال خــالف بيــن الفقهــاء فــي تحقــق اإلكــراه إذا كان 
ــة  ــة والمالكي ــإن كان آجــالً، فذهــب الحنفي المخــوف عاجــالً ف
والحنابلــة واألذرعــي مــن الشــافعية إلــى تحقــق اإلكــراه مــع 
التأجيــل. وذهــب جماهيــر الشــافعية إلــى أن اإلكــراه ال يتحقــق 

مــع التأجيــل، ولــو إلــى الغــد.
والمقصــود بخــوف اإليقــاع غلبــة الظــن، ذلــك أن غلبــة الظــن 
معتبــرةٌ عنــد عــدم األدلــة، وتعــذر التوصــل إلــى الحقيقــة. )رد 

المحتــار 5 / 80، 88، والمبســوط 24 / 78، 49، 71 (.
الشــرط الثالــث: أن يكــون مــا هــدد بــه قتــالً أو إتــالف عضــٍو، 
ــدرة  ــر، أو الق ــاب البص ــه كإذه ــع بقائ ــه م ــاب قوت ــو بإذه ول
علــى البطــش أو المشــي مــع بقــاء أعضائهــا أو غيرهمــا 
ممــا يوجــب غمــا يعــدم الرضــا، ومنــه تهديــد المــرأة بالزنــا، 

ــاج 3/ 332(. ــى المنه ــي عل ــواط. )البلقيوب ــل بالل والرج
أمــا التهديــد باإلجاعــة، فيتــراوح بيــن هــذا وذاك، فــال يصيــر 
ملجئًــا إال إذا بلــغ الجــوع بالمكــره )بالفتــح ( حــد خــوف 
ــيوطي ص 209(. ــباه الس ــع 9 / 4481، وأش ــالك )البدائ اله

باختــالف  يختلــف  الّرضــا  يعــدم  غّمــاً  يوجــب  الّــذي  ثــّم 
األشــخاص واألحــوال: فليس األشــراف كاألراذل، وال الّضعاف 
كاألقويــاء، وال تفويــت المــال اليســير كتفويــت المــال الكثيــر، 
ــٍة  ــكّل واقع ــّدر ل ــم، يق ــى الحاك ــّوض إل ــك مف ــي ذل ــر ف والنّظ
بترقيــم   ،130 /7 الكويتيــة  الفقهيــة  )الموســوعة  قدرهــا. 

ــا(. ــاملة آلي الش
الّشــرط الّرابــع: أن يكــون المكــره ممتنعــاً عــن الفعــل المكــره 
عليــه لــوال اإلكــراه، إّمــا لحــّق نفســه - كمــا فــي إكراهــه علــى 
ــا لحــّق الّشــرع -  ــا لحــّق شــخٍص آخــر، وإّم بيــع مالــه - وإّم
ــال شــخٍص آخــر، أو  ــالف م ــى إت ــاً عل ــي إكراهــه ظلم ــا ف كم
نفــس هــذا الّشــخص، أو الّداللــة عليــه لذلــك أو علــى ارتــكاب 
ــر.  ــى وشــرب الخم ــّق هللّا، كالّزن ــص ح ــي خال ــدٍّ ف موجــب ح
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )7/ 130، بترقيــم الشــاملة 

آليــا(.
الشــرط الخامــس: أن يكــون محــّل الفعــل المكــره عليــه متعيّنــاً. 
ــي  ــه. وف ــى إطالق ــة عل ــافعيّة وبعــض الحنابل ــد الّش ــذا عن وه
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حكــم المتعيّــن عنــد الحنفيّــة، ومــن وافقهــم مــن الحنابلــة مــا 
لــو خيّــر بيــن أمــوٍر معيّنــٍة. 

ــى  ــام أدن ــة اإلبه ــي حال ــة ف ــف المالكيّ ــه يســتنبط أّن موق ومن
إلــى مذهــب الحنفيـّـة، بــل أوغــل فــي االعتــداد باإلكــراه حينئــٍذ، 
ــةً. ألنّهــم لــم يشــترطوا أن يكــون مجــال اإلبهــام أمــوراً معيّن

أّمــا اإلكــراه علــى طــالق إحــدى هاتيــن المرأتيــن، أو قتــل أحــد 
هذيــن الّرجليــن، فمــن مســائل الخــالف الـّـذي صّدرنــا بــه هــذه 
ــون مــن  ــة، ومعهــم موافق ــة والمالكيّ ــد الحنفيّ ــريطة: فعن الّش

الّشــافعيّة والحنابلــة، يتحقّــق اإلكــراه برغــم هــذا التّخييــر.
ــق،  ــة، ال يتحقّ ــن الحنابل ــٍة م ــافعيّة، وقلّ ــر الّش ــد جماهي وعن
ألّن لــه مندوحــةً عــن طــالق كلٍّ بطــالق األخــرى - وكــذا فــي 

ــن المحــّل. ــل - نتيجــة عــدم تعيي القت
 الّشــرط الّســادس: أالّ يكــون للمكــره مندوحــة عــن الفعــل 
المكــره عليــه، فــإن كانــت لــه مندوحــة عنــه، ثــّم فعلــه ال يكون 
مكرهــاً عليــه، وعلــى هــذا لــو خيّــر المكــره بيــن أمريــن فــإّن 
الحكــم يختلــف تبعــاً لتســاوي هذيــن األمريــن أو تفاوتهمــا مــن 

حيــث الحرمــة والحــّل، وتفصيــل الــكالم فــي ذلــك كمــا يلــي:
ــا  ــٍد منهم ــون كّل واح ــا أن يك ــا إّم ــر بينهم ــن المخيّ إّن األمري
محّرمــاً ال يرّخــص فيــه، وال يبــاح أصــالً، كمــا لــو وقــع 

التّخييــر بيــن الّزنــى والقتــل.
أو يكــون كّل واحــٍد منهمــا محّرمــاً يرّخص فيه عنــد الّضرورة، 
ــر. أو  ــال الغي ــالف م ــر وإت ــن الكف ــر بي ــع التّخيي ــو وق ــا ل كم
يكــون كّل واحــٍد منهمــا محّرمــاً يبــاح عنــد الّضــرورة، كمــا لــو 
ــة وشــرب الخمــر. أو يكــون كّل  ــن أكل الميت ــر بي وقــع التّخيي
واحــٍد منهمــا مباحــاً أصالــةً أو للحاجــة، كمــا لــو وقــع التّخييــر 
ــع  ــن جم ــه، أو بي ــن مال ــيٍء م ــع ش ــه وبي ــالق امرأت ــن ط بي
المســافر الّصــالة فــي الحــّج وفطــره فــي نهــار رمضــان. ففــي 
ــا  ــر بينهم ــران المخيّ ــون األم ــي يك ــع الّت ــور األرب ــذه الّص ه
متســاويين فــي الحرمــة أو الحــّل، يترتّــب حكــم اإلكــراه علــى 
ــم  ــو الحك ــا، وه ــر بينهم ــن المخيّ ــن األمري ــٍد م ــل أّي واح فع
الّــذي ســيجيء تقريــره بخالفاتــه وكّل مــا يتعلّــق بــه، ألّن 
اإلكــراه فــي الواقــع ليــس إالّ علــى األحــد الّدائــر دون تفــاوٍت، 
وهــذا ال تعــّدد فيــه، وال يتحقـّـق إالّ فــي معيـّـٍن، وقــد خالــف فــي 
هــذا أكثــر الّشــافعيّة وبعــض الحنابلــة، فنفــوا حصــول اإلكــراه 

فــي هــذه الّصــور.
فــإن كان أحدهمــا  بينهمــا،  المخيّــر  تفــاوت األمــران  وإن 
محّرمــاً ال يرّخــص فيــه وال يبــاح بحــاٍل كالّزنــى والقتــل، 
فإنـّـه ال يكــون مندوحــةً، ويكــون اإلكــراه واقعــاً علــى المقابــل 
لــه، ســواء أكان هــذا المقابــل محّرمــاً يرّخــص فيــه عنــد 

الّضــرورة، كالكفــر وإتــالف مــال الغيــر، 
ــرورة، كأكل  ــد الّض ــاح عن ــاً يب أم محّرم

مباحــاً  أم  الخمــر،  وشــرب  الميتــة 
كشــيٍء  كبيــٍع  للحاجــة،  أو  أصالــةً 
ــار  ــره، واإلفط ــال المك ــن م ــٍن م معيّ
ــب علــى  فــي نهــار رمضــان، ويترتّ
ــذي ســيجيء  هــذا اإلكــراه حكمــه الّ

تفصيلــه بخالفاتــه.
وتكــون هــذه األفعــال مندوحــةً مــع 

المحــّرم الّــذي ال يرّخــص فيــه وال يبــاح بحــاٍل، أّمــا هــو 
ــالث  ــور الثّ ــي الّص ــا، فف ــٍد منه ــةً لواح ــن مندوح ــه ال يمك فإنّ
ــى أو  ــن الّزن ــر بي ــع التّخيي ــو وق ــا ل ــي م ــاً، وه ــور آنف المذك
ــر  ــع التّخيي ــر، أو وق ــال الغي ــالف م ــر أو إت ــن الكف ــل وبي القت
بيــن الّزنــى أو القتــل وبيــن أكل الميتــة أو شــرب الخمــر، أو 
ــٍن  ــل وبيــن بيــع شــيٍء معيّ ــر بيــن الّزنــى أو القت وقــع التّخيي
مــن المــال، فــإّن الّزنــى أو القتــل ال يكــون مكرهــاً عليــه، فمــن 
فعــل واحــداً منهمــا كان فعلــه صــادرا عــن طواعيــٍة ال إكــراه، 
فيترتـّـب عليــه أثــره إذا كان اإلكــراه ملجئــاً حتـّـى يتحقـّـق اإلذن 
فــي فعــل المندوحــة، وكان الفاعــل عالمــاً بــاإلذن لــه فــي فعــل 

ــراه.  ــد اإلك المندوحــة عن
ــر بينهمــا محّرمــاً يرّخــص فيــه  وإن كان أحــد األمريــن المخيّ
عنــد الّضــرورة، والمقابــل لــه محّرمــاً يبــاح عنــد الّضــرورة، 
كمــا لــو وقــع التّخييــر بيــن الكفــر أو إتــالف مــال الغيــر، 
وبيــن أكل الميتــة أو شــرب الخمــر، فإنّهمــا يكونــان فــي 
حكــم األمريــن المتســاويين فــي اإلباحــة، فــال يكــون أحدهمــا 
مندوحــةً عــن فعــل اآلخــر، ويكــون اإلكــراه واقعــاً علــى فعــل 
كّل واحــٍد مــن األمريــن المخيـّـر بينهمــا، متــى كان بأمــٍر متلــٍف 

ــس أو ألحــد األعضــاء. للنّف
ــد  ــاح عن ــه أو يب ــص في ــاً يرّخ ــن محّرم ــد األمري وإن كان أح
الّضــرورة، والمقابــل لــه مباحــاً أصالــةً أو للحاجــة، كمــا لــو 
وقــع التّخييــر بيــن الكفــر أو شــرب الخمــر، وبيــن بيــع شــيٍء 
مــن مــال المكــره أو الفطــر فــي نهــار رمضــان، فــإّن المبــاح 
ــذي  ــل المحــّرم الّ ــون مندوحــةً عــن الفع ــة يك ــي هــذه الحال ف
يرّخــص فيــه أو يبــاح عنــد الّضــرورة، وعلــى هــذا يظــّل علــى 
ــو أو  ــس أو العض ــٍف للنّف ــراه بمتل ــواء كان اإلك ــه، س تحريم

ــف بغيــر متلــٍف ألحدهمــا، ألّن اإلكــراه بغيــر  المتل
ال يزيــل الحظــر عنــد الحنفيّــة مطلقــاً، 

واإلكــراه بمتلــٍف - وإن كان يزيــل 
الحظــر - إالّ أّن إزالتــه لــه بطريــق 
مــع  اضطــرار  وال  االضطــرار، 
وجــود المقابــل المباح. الموســوعة 

الفقهيــة الكويتيــة )7/ 131-133، 
ــا(. ــم الشــاملة آلي بترقي

)يتبع( إن شاء هللا.
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الطائــرات المســقطة:
1. مروحيــة في هلمند.
أمريكيــة. مقاتلــة   .2
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عــرف الدنيــا خياالً، خادع الوجه الشــرود
ورأى النــاس عبيــداً، فأبــى عيــش العبيــد
ورأى السارين يمشون على الدرب البعيد
فمضــى يختصــر الدرب إلــى أرض الخلود

*
فــارٌس، يحلــُم، والجنــات أســمى مــا يريــد
جديــد عــذٌب  ُحلُــٌم  آن  كل  فــي  فلــه 
وجــود  ، وأمانــيُّ وحــور،  هللا،  رؤيــة 
كلمــا قــال: مزيــداً، وانتشــى، جــاء المزيــد

*
إيــه، من يأخــذ من دنياه أزهــار الوجود؟!
الشــهيد أمِّ  إلــى  بإكبــاٍر  يُلقيهــا  ثــم 
ــعيد ــد الس ــى، وهللا، بالُخل ــاز الفت ــد ف فلق
فلمــاذا نحــُن نبكيــه؟! أجهــٌل أم جحــود؟!

الشهيد
شعر: سليم عبدالقادر زجنري




